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  مقدمة  -أوالً  
 توصية بشأن كمبوديا وأصدرها خالل أول استعراض        ٩١اعتمد جملس حقوق اإلنسان       -١

ولكي تؤكـد   . لتقرير االستعراض الدوري الشامل، وقد قبلت كمبوديا مجيع التوصيات املذكرة         
عد الوطنيـة واإلقليميـة     استمرار التزامها بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على الصُ       مملكة كمبوديا   

والدولية، قامت بإعداد واعتماد تقريرها الثاين لالستعراض الدوري الشامل بغـرض تقدميـه إىل              
  .٢٠٠٩، بعد أن جرى استعراض التقرير األول يف عام ٢٠١٤جملس حقوق اإلنسان يف عام 

اين عن التطوير املستمر يف اجلهود اليت تبذهلا حكومـة مملكـة            ويكشف التقرير الث    -٢
كمبوديا جتاه تعزيز حقوق اإلنسان على الصعيدين الوطين واحمللي، ومعاجلة التحديات الـيت             

  .تنشأ يف طريق إعمال املزيد من حقوق اإلنسان
ة وجرى إعداد هذا التقرير بالتعاون بني الوزارات والوكـاالت املعنيـة واألجهـز              -٣

ويتضمن هذا  . ويسرت عملية إعداده اللجنة الكمبودية حلقوق اإلنسان      . اإلدارية للمحافظات 
وقد نظمت حكومة مملكـة     . مسامهات اجملتمع املدين واجلهات املعنية األخرى     اً  التقرير أيض 

كمبوديا يف السابق جلسات مفتوحة يف أجزاء كثرية من البلد بغرض نشر املعلومـات عـن           
اض الدوري الشامل، وشاركت فيها مجيع الوزارات واملؤسـسات املختـصة           نتيجة االستعر 

وتنظيمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية وغريها من اجلهـات املعنيـة               
واستغرقت عملية املشاورات الوطنية بشأن إعداد تقرير االستعراض الدوري الشامل  . األخرى

  .٢٠١٣ إىل عام ٢٠١٠سبع جلسات، يف الفترة من عام 

  متابعة تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل  -ثانياً  
تويل كمبوديا أمهية كبرية لعملية االستعراض الدوري الشامل باعتباره آليـة هامـة               -٤

وابتكارية جمللس حقوق اإلنسان يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف مجيع أحناء العامل،              
 الصدد، قبلت كمبوديا مجيع توصيات جملس حقوق اإلنسان الـصادرة           ويف هذا  .بال استثناء 

وقد أحرزت كمبوديا بعـض التقـدم يف تنفيـذ          . ٢٠٠٩خالل استعراضه األويل يف عام      
لالسـتعراض الـدوري     توصيات االستعراض الدوري الشامل، منذ انعقاد الـدورة األوىل        

  . وميكن توضيح ذلك يف اجملاالت التالية الشامل،

  اجلوانب العامة  -ألف  

  التصديق على الصكوك الدولية واالنضمام إليها  -١  
تشمل الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت صدقت عليها مملكة كمبوديا وانضمت             -٥

  :إليها ما يلي
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  ؛٢٠١٢أغسطس / آب٧اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،  •
 مجيع أشـكال التمييـز ضـد        الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية القضاء على      •

  ؛٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٣ املرأة،
  .٢٠١٣يونيه / حزيران٢٧االتفاقية الدولية حلماية األشخاص من االختفاء القسري،  •
  :وختضع الصكوك التالية لدراسة متأنية وجيري النظر يف أمر االنضمام إليها  -٦

  خلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛الربوتوكوالن االختياريان امللحقان بالعهد الدويل ا •
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة           •

  والثقافية؛
  .الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة •
تعكف حكومة مملكة كمبوديا على تنفيذ مضمون اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي           -٧
عاقة من خالل إنفاذ التشريعات الوطنية ذات الصلة مثل قانون محايـة وتعزيـز حقـوق           اإل

. ويعزز القانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ويصون وكرامتهم       . األشخاص ذوي اإلعاقة  
وحيظر القانون التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة، ويتيح هلم الفرص يف جماالت كـسب              

 واحلصول على التعليم واخلدمات الصحية واالجتماعية علـى    الرزق والعمالة وإدرار الدخل،   
قدم املساواة مع اآلخرين، ويشجع مشاركتهم يف األنـشطة الـسياسية وأنـشطة التنميـة               

التزامـات املؤسـسات    اً  وحيدد هذا القانون أيض   . االجتماعية، وتوفري إمكانية الوصول هلم    
اه شحذ إمكانات األشـخاص ذوي      احلكومية والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية جت      

اإلعاقة واستخدامها، ويشجع مجيع الشركاء يف التنمية على إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة            
ويف الوقت نفسه، اعتمدت حكومة مملكة كمبوديا        .يف التيار الرئيسي ويف املشاريع اإلمنائية     

 والـيت تـشمل،     من األنظمة اليت هتدف إىل تعزيز قدرات األشخاص ذوي اإلعاقـة،          اً  عدد
  :مجلة أمور يف

، بـشأن إعـداد     ٢٠١٣مايو  / أيار ٢املؤرخ   ANKr.BK 216املرسوم الفرعي رقم     •
  وتشغيل جملس شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة؛

، بشأن حتديـد    ٢٠١٠أغسطس  / آب ٣٠املؤرخ   ANKr.BK 108املرسوم الفرعي رقم     •
  ؛لاحلصص والرمسيات املتعلقة وإحلاق األشخاص ذوي اإلعاقة بالعم

، بشأن إعداد   ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١٣املؤرخ   ANKr.BK 118املرسوم الفرعي رقم     •
  .وأداء األشخاص ذوي اإلعاقة مؤسسة

ية الوطنية والسياسات والـربامج املتـصلة       ستراتيجاخلطة اإلمنائية اال  اً  وأدخلت أيض   -٨
علـى  باألشخاص ذوي اإلعاقة يف جداول أعمال مجيع املؤسسات والسلطات ذات الـصلة   

  .مجيع املستويات
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  إنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان  -٢  
. تويل حكومة مملكة كمبوديا أمهية كبرية حلقوق اإلنسان يف مجيع جوانب احليـاة              -٩

اً ية الرباعية األركان حلكومة مملكة كمبوديا وتعكس آفاق       ستراتيجومن هذا املنطلق، جتسد اال    
 ٢٦يف يـومي   و.وق شعب كمبوديا وصون كرامتـه    يتعلق بتعزيز حق    فيما شديدة االتساع 

، قامت حكومة مملكة كمبوديا ممثلة يف جلنة كمبوديـا حلقـوق       ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٧و
اإلنسان، بالتعاون مع الفريق العامل املعين بإنشاء اآللية الوطنية حلقوق اإلنسان التابع لرابطة             

مؤسسة وطنية حلقـوق اإلنـسان   أمم جنوب شرق آسيا، بتنظيم مؤمتر وطين بشأن تأسيس         
هون وتوىل رئاسة املؤمتر سامديتش أكا موها سينا بادي تيتشو          . باالستناد إىل مبادئ باريس   

يف حمافظة سييم ريب، مبشاركة متحدثني ذوي خربة من          ، رئيس وزراء مملكة كمبوديا،    سني
عامل املتعدد القطاعات   مع ذلك، أصدر الفريق ال    اً  ومتشي. إندونيسيا وتايلند والفلبني وماليزيا   

، ٢٠٠٧مـارس  / آذار٧التابع حلكومة مملكة كمبوديا واجملتمع املدين نـشرة صـحفية، يف     
يتعلق بتعيني فريق عامل من اجملتمع املدين من أجل صياغة مشروع قانون بشأن إنـشاء                فيما

  .هذه املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
الفريق العامل التابع حلكومة اململكـة      ، عقد   ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩ويف    -١٠

، السيد أوم يينتييغ   سعادةمع الفريق العامل التابع للمجتمع املدين، برئاسة         أول اجتماع له،  
      / آذار ٦ويف  . بغرض تشكيل فريق تقين لتيسري صياغة القانون الوطين بشأن حقوق اإلنسان          

ملناقشة مشروع القانون املتعلق بإنشاء اً ، عقد الفريقان العامالن التقنيان اجتماع٢٠٠٩مارس 
  )يف مخس مناسبات(عدة اجتماعات أخرى اً وعقدت أيض. هذه املؤسسة مستقلة

، أكمل الفريقان العامالن التقنيان مناقشتهما لنتائج       ٢٠١٠فرباير  / شباط ٧ و ٦ويف    -١١
لعامالن التقنيان ، قام الفريقان ا٢٠١٠مايو / أيار٢٧ إىل ٢٣ويف الفترة من   . مشروع القانون 

وعالوة على ذلك، يعكف الفريق العامل املذكور التابع للمجتمـع          . بزيارة حبثية إىل الفلبني   
 وحىت اآلن، على تنظيم عملية نشر أنشطته للتوعية بشأن املـشروع            ٢٠١١املدين، منذ عام    

  .املذكور وتعليقاته على اجلمهور

 املتحدة املنشأة مبوجب معاهـدات حقـوق        تقدمي التقارير الوطنية مبوجب هيئات األمم       -٣  
  اإلنسان

بأحكام العهود الدولية واتفاقيات حقوق اإلنسان اليت صدقت عليها مملكـة             عمالً  -١٢
كمبوديا، دأبت حكومة اململكة على بذل جهود متواصلة من أجل الوفاء بالتزاماهتا املتعلقـة           

ىل هيئات املعاهدات التابعـة لألمـم       بتقدمي التقارير الوطنية عن تنفيذ الصكوك ذات الصلة إ        
 يتعلـق بتقـدمي الـصكوك       فيمااً  وأحرزت حكومة مملكة كمبوديا تقدم    . املتحدة يف حينها  

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة      : القانونية التالية إىل هيئات املعاهدات املعنية     
؛ وجيري اآلن إعداد التقرير     ٢٠٠٨  نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٠قدم التقرير األول يف     (والثقافية  
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 ٢٣قدم التقريـر األول يف  (، واللجنة املعنية باحلقوق املدنية والسياسية )٢٠١٣الثاين يف عام  
 )٢٠١٢سبتمرب  /الثاين إىل األمم املتحدة يف أيلول      ، وقدم التقرير  ١٩٩٨ديسمرب  /كانون األول 

املرة : التقارير إىل األمم املتحدة يف مرتني     قدمت  (واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري       
، وجلنة األمم املتحدة ملناهضة     )٢٠١٠مايو  / أيار ١٦، والثانية يف    ١٩٩٧مايو  / أيار ٥األوىل يف   
       / شـباط  ٢، والتقرير الثاين يف     ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ١٧قدم التقرير األول يف     (التعذيب  

قدمت هلا تقارير يف    (اء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        واللجنة املعنية بالقض   )٢٠١٠فرباير  
 ، وجلنة حقوق الطفل)٢٠١٠مايو /يف أياراً ، وثاني٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠يف  أوالً :مرتني

  ).٢٠١١يونيه / حزيران٣، والثاين يف ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٤التقرير األول يف : مرتان(
كبرية يف حدود قدرهتا للوفاء بالتزاماهتا      اً  وديا جهود وجممل األمر، بذلت مملكة كمب      -١٣

مبوجب الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، عن طريق إخالء مسؤوليتها بتقدمي مجيـع             
  .التقارير الواجبة إىل هيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحدة

  تقدمي دعوات دائمة إىل اجلهات املكلفة بواليات  -٤  
 بتقدمي الدعوات املعتادة إىل اجلهات املكلفة بواليات حقوق اإلنـسان،           فيما يتعلق   -١٤

تعاونت كمبوديا على مدى عقدين من الزمان مع املمثلني اخلاصني لألمـني العـام لألمـم                
ويف الوقت احلاضر، ال يزال السيد سوريا       . املتحدة واملقررين اخلاصني املعنيني حبقوق اإلنسان     

 بعد أن جددت قرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان يف كمبوديا،سوبيدي، يضطلع بعمل امل   . ب
، )مرتان يف الـسنة   (وهو يقوم بزيارات منتظمة إىل كمبوديا       . ٢٠١٥-٢٠١٣واليته للفترة   

للتعاون مع سلطات البلد بشأن املسائل املتعلقة باخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف جمال             
جتاه مواصلة النظر يف مسألة تقدمي دعـوات يف  اً  عملياً  وستتبع كمبوديا هنج  . حقوق اإلنسان 

  .املستقبل إىل املكلفني بواليات تتعلق مبسائل مواضيعية

  جماالت التعاون والشراكات األخرى  -٥  
عالوة على املفوضية السامي حلقوق اإلنسان والوكاالت األخرى ذات الصلة املعنيـة              -١٥

ازات متعددة فيما يتعلق بتعزيز الشراكات مع مجيع        إجن حبقوق اإلنسان، حققت حكومة اململكة    
اجلهات الفاعلة يف جمال التنمية، مبا يف ذلك الشراكات مع القطاع اخلاص واجملتمـع              /الشركاء

املدين على أساس املبادئ وااللتزامات العاملية اليت من شأهنا أن تكفل ملكية احلكومة للمشاريع              
  . )١(ية واحلكم الرشيد، مبا يف ذلك مسائل حقوق اإلنسانومسؤوليتها عن حتقيق التنمية الوطن

  احلقوق املتعلقة باألرض  -باء  
يف جمال وضع واعتماد العديد مـن   اً  كبرياً  تبذل حكومة مملكة كمبوديا امللكية جهد       -١٦

 السياسات والقوانني واألنظمة اليت تتماشى مع الصكوك الدولية القائمة يف قطاع األراضي،            
لبية االحتياجات لألفراد وللمجتمع بأسره، وال سيما كفالة محايـة احلقـوق            وذلك هبدف ت  
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ويتمثل اهلدف الرئيسي يف التصدي للفقر، وكفالة       . األساسية لألفراد مبوجب دستور اململكة    
إدارة شؤون األرض بصورة تتسم باإلنصاف والشفافية واالستدامة والفعالية وعدالة توزيـع            

  .واستخدام األراضي
ملعاجلة اً  د طبقت حكومة مملكة كمبوديا األطر السياسية والتنظيمية املعمول هبا حالي          وق  -١٧

مجيع املسائل املرتبطة باألبعاد السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافيـة السـتخدام      
وذلك مبشاركة مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة والتشاور معهم على نطاق واسع             األرض،

  ). ذلك املنظمات الدولية، واجملتمع املدين، واألشخاص على مستوى اجملتمعات احملليةمبا يف(
، من أجل اعتماد األطـر      ٢٠٠١ منذ عام    اً،كبرياً  وقد بذلت حكومة اململكة جهد      -١٨

لألحكام السارية للقانون   اً  ووفق ،٢٠٠١السياسية والتنظيمية يف سياق قانون األراضي لعام        
وخباصـة امللكيـة     راءات املدنية، من أجل كفالة سالمة حيازة األرض،       املدين وقانون اإلج  

وخباصة يف إطار احلقوق االقتصادية     (إىل مبادئ حقوق اإلنسان     اً  القانونية لألشخاص، استناد  
، على حنو يتسق مع ممارسات األسواق احلرة واملمارسات الدميقراطية          )واالجتماعية والثقافية 

  .تور والقوانني ذات الصلةعلى النحو اجملسد يف الدس
ومتثلت االستجابة هلذا االلتزام يف حتديد عدد كبري من املشاريع للتنفيذ بعدم تقـين                -١٩

املؤسسات الوطنية واحمللية مبا يف ذلك الـشركاء        (ومايل من مجيع اجلهات املعنية ذات الصلة        
تباع هذا النهج املتسم بالشفافية     ومن شأن إ  ). اإلمنائيني، واجملتمع املدين أفراد اجملتمعات احمللية     

واالنفتاح جتاه التعاون والشراكة من أجل تعزيز تسجيل األرض على الصعيدين الرمسي وغري             
للـضمانات  اً  ، وفق )أو احلق يف السكن   /و(الرمسي أن يكفل حقوق امللكية واحلق يف األرض         

  .٢٠٠١وقانون األراضي لعام ) ٤٤املادة (الواردة يف الدستور 
يوفر الدستور والقانون ضمانات تكفل التعويض املناسب والعادل لتنفيـذ مجيـع            و  -٢٠

ويطرح قانون نـزع امللكيـة      . املشاريع اإلمنائية اليت قد تؤثر على احلقوق القانونية للسكان        
 سياسة تشتمل على توجيهات مفصلة بـشأن التنفيـذ          ٢٠١٠فرباير  / شباط ٢٦الصادر يف   

ض اإلنصاف من أجل كفالة تطبيق نظام مناسب وعادل للتعوي        املتسم بالشفافية واملشاركة و   
  .على أساس اإلجراءات القانونية

وفيما يتعلق باحليازة غري القانونية لألرض، ال تزال حكومة مملكة كمبوديـا تنفـذ                -٢١
القانون بطريقة مرنة من خالل التقيد باملبادئ األساسية لصك األمم املتحدة املتعلق بربنـامج              

وخباصة فيما يتعلق بالفئات الضعيفة واألسر املعيشية الفقرية اليت اسـتولت            كن،حقوق الس 
على أراض مملوكة للدولة وتعيش فيها بصورة غري مشروعة، حسبما يـنص عليـه قـانون                

 ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٦ املؤرخ   ٢التعميم رقم   : مثل(األراضي وغريه من األنظمة األخرى      
     / أيـار  ٣١ املؤرخ   ٣ أراض مملوكة للدولة، والتعميم رقم       بشأن االستيالء غري املشروع على    

ت مؤقتة على أراض مملوكة للدولة بعد التغول عليها بطريقـة           آ بشأن إقامة منش   ٢٠١٠مايو  
  ).غري مشروعة يف العاصمة واملدن والبلدات
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د ومتت صياغة السياسة الوطنية املتعلقة باإلسكان، وستطرح ملزيد من املناقشة مث تع             -٢٢
ويتمثل اهلدف الرئيسي هلذه السياسة التوجيهية يف التـصدي         . يف صيغتها النهائية يف املستقبل    

وتشمل هذه السياسات   . من السكان وإجياد حلول هلا    اً  ألزمات الفقراء والفئات األشد ضعف    
منح إذن باإلقامة لفترة مؤقتة، وتوفري حقوق احليازة، وفرض رسم إجيـار رمـزي              : ما يلي 

ت يف املوقـع    آ، وإتاحة إقامة منـش    )ع جديد مناسب  يف موق   بديالًاً  ولة توفر مكان  الد ألن(
منح تعويض نقدي أو دعم عيين يف حدود املعقول، وما إىل ذلك؛ وتتطلب مجيع التدابري                أو

املتخذة ملعاجلة أي حل مشاركة األفراد على مستوى اجملتمعات احمللية، عالوة على مشاركة             
ية ذات الصلة بناء على االحترام الكامل ملبدأ مراعاة املصاحل االجتماعية           املنظمات غري احلكوم  

  .واالقتصادية للسكان وتقييم األثر البيئي
ويركز صك األمـم    . وال تطبق احلكومة سياسة طرد األشخاص من أماكن إقامتهم          -٢٣

الّ يطبـق    وجيب أ  .اًاملتحدة املتعلق حبقوق اإلسكان وحاالت اإلخالء على مسألة الطرد أيض         
ومن هذا املنطلق، تعتـرف      .وثائق األمم املتحدة  /اإلخالء القسري سوى على أساس صكوك     

حكومة اململكة حبق األشخاص يف االستيالء على األراضي بصورة غري مشروعة لفترة مؤقتة             
وتلتزم حكومة مملكة كمبوديا بصكوك األمـم       . إىل حني حصوهلم على مكان إقامة قانوين      

ئها القانونية والتوجيهية ذات الصلة، آخذة يف اعتبارهـا شـواغل الـسكان             املتحدة ومباد 
  .ومصاحلهم وسالمتهم وأمنهم، مبا يف ذلك اجلوانب املتعلقة حبماية البيئة

حبصر األولويات يف جمال تطوير عـدد       اً  ويف حالة إعادة التوطني، تقوم احلكومة فعلي        -٢٤
فإذا مل يكن املوقع الذي سـينتقل       . كن االنتقال البديلة  اهلياكل األساسية اليت حتتاج إليها أما      من

تواصـل حكومـة    ) وإذا كان االنتقال بصفة مؤقتة فقط     (بشكل مناسب،   اً  إليه املرّحلون مهيئ  
اململكة تقدمي املساعدة املالية ودعم العمالة إىل جانب توفري اهلياكل األساسية املادية، ومـا إىل               

األشخاص املـستهدفني بالتـسوية بفوائـدها وحبقهـم يف          ويف هناية املطاف، سيتمتع     . ذلك
  .عن حقهم يف حيازة موقع جديد ينتقلون إليه بصورة مستدامة ومفيدة وعادلة فضالً التعويض

 "تطبيق السياسة القدمية بإجراءات جديـدة     "وأطلقت احلملة التارخيية لتنفيذ مبادرة        -٢٥
 احلكيمة للسيد سامديتش أكا موها سينا       على قطاع األراضي، اليت أدخلت يف إطار املبادرة       

يرمي إىل تنفيذ برنامج    اً  ، رئيس وزراء مملكة كمبوديا، بوصفها جمهود      هون سني بادي تيتشو   
 سند ملكية أرض على املواطنني، من أصـل  ٣٨٠ ٠٠٠املقاييس املتعلق بتوزيع ما يزيد على  

ـ  ٦٨٠ ٠٠٠ قطعة أرض معلن عنها، وأكثر من        ٦٤٠ ٠٠٠أكثر من    ة أرض قيـست   قطع
للخطـة  اً  وستواصل احلكومة، وفق   .)٢(اً مليون هكتار تقريب   ١,١مساحاهتا بالفعل، مبا يعادل     

، ٢٠١٨جهودها الرامية إىل تسجيل األراضي على نطاق البلد بأكمله، حىت عـام              احملددة،
 يف املائة من جمموع قطع األراضي يف البلـد، الـيت            ٧٠هبدف الوصول بالتسجيل إىل نسبة      

واتضح من النتائج احملققة حىت اآلن أم مسائل نقص         .  ماليني قطعة  ٧ و ٦اوح عددها بني    يتر
األراضي وعدم ملكيتها والغموض الذي يكتنف حيازهتا جتري معاجلتها بطريقة عمليـة يف             
بعض املناطق، وإجياد حلول ناجحة هلا، هبدف حتقيق املزيد من النمو االجتماعي واالقتصادي             

  .فية يف السنوات القادمةيف املناطق الري
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  سيادة القانون  -جيم  

  اإلصالح القانوين والقضائي  -١  
نفذت حكومة مملكة كمبوديا استراتيجيات لإلصالح القضائي والقانوين بـصورة            -٢٦

متعمقة هتدف إىل كفالة استقرار وفعالية النظامني القانوين والقضائي، وخباصة فيمـا يتعلـق         
  .)٣(يةدولباالمتثال إىل املعايري ال

ويف دورة االنعقاد الرابعة للهيئة التشريعية للجمعية الوطنية، أحرزت حكومة اململكة             -٢٧
 ٣٠من التقدم يف جمال اعتماد القوانني الرئيسية مبا يف ذلك القانون اجلنائي، الصادر يف               اً  مزيد

     / أيـار ٣١ر يف   ، والقانون املتعلق بتنفيذ القانون املدين، الـصاد       ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين 
  .٢٠١٠أبريل / نيسان١٧، وقانون مكافحة الفساد، الصادر يف ٢٠١١مايو 
من أجل تعزيز   اً   قانون ٤١٦، كانت مملكة كمبوديا قد اعتمدت       ٢٠١٣وحىت عام     -٢٨

األطر القانونية واملؤسسية وحتسينها وتعزيز قدراهتا يف خمتلف اجملاالت، وعلى وجه اخلصوص، 
رات املؤسسة القضائية وغريها من األطر القانونية واملؤسـسية ذات الـصلة            يف جمال بناء قد   

  .وكفالة استقالهلا وحيادها
. ٢٠٠٣من برامج العمل، منذ عـام       اً  ويف سياق التنفيذ، اعتمد جملس الوزراء عدد        -٢٩

لتنفيذ استراتيجيات اإلصـالح القـانوين والقـضائي،        اً  كبرياً  وتويل حكومة اململكة اهتمام   
  .ركة اجلهات املعنية ذات الصلة، باعتبار أن اإلصالح ال مندوحة عنهمبشا
وأكدت حكومة مملكة كمبوديا التزامها الثابت مبواصلة تنفيذ برناجمها اإلصـالحي             -٣٠

احلقـوق الفرديـة،   : إىل أربعة مبادئ، هياً  يف مجيع القطاعات، استناد   اً  على حنو أكثر تعمق   
 تعدد األحزاب، والتعددية، مع الفصل الواضح بني الـسلطات          والدميقراطية الليربالية، ونظام  

وما زال جملـس اإلصـالح      . وكفالة سيادة القانون على النحو املنصوص عليه يف الدستور        
  .على دراسة برنامج العمل من أجل اإلصالح القانوين والقضائياً القانوين والقضائي عاكف

القانوين والقضائي إىل أربعة تـصورات  ية اإلصالح  استراتيجواستندت عملية إعداد      -٣١
رئيسية، أحدها هو تعزيز احلقوق الفردية على النحو الوارد يف الدستور ومن خالل كفالـة               

ومن هذا املنطلق، جعلت حكومة مملكة كمبوديا كفالة حقـوق     . اتساقها مع املبادئ الدولية   
، ويستخدم ذلك مبثابة    )عةمن بني األهداف السب   (وحريات األفراد هدفها االستراتيجي األول      

مبدأ توجيهي لتنفيذ اإلصالح القانوين والقضائي مع إيالء اهتمام خاص للفئـات الفقـرية              
  .وغريها من الفئات الضعيفة من السكان

  حرية التعبري  -٢  
تويل حكومة مملكة كمبوديا أمهية كبرية حلرية التعبري وحرية الصحافة وحرية النشر،              -٣٢

 ٣١وعلى سبيل املثال، تنص املادة      .  من الدستور  ٤١ و ٣١يف املادتني   وهي حريات مكفولة    
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وتـنص   ."ألحكام القانون اً  جيب أن تكون ممارسة هذه احلقوق واحلريات وفق       ": على اآليت 
إىل هذه املادة، قامـت     اً  واستناد. "حيدد القانون تعريف نظام وسائط اإلعالم     " على أن    ٤١املادة  

القانون، الذي اعتمدته اجلمعية الوطنية ووقع عليه امللك، وأعلـن          وزارة اإلعالم بعرض مشروع     
  .١٩٩٥سبتمرب / أيلول١ املؤرخ NS/RKM/0895/07 عن صدوره مبوجب املرسوم امللكي رقم

ويتسق قانون الصحافة مع ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان،               -٣٣
ويوفر قـانون الـصحافة     . فيهااً  دخل كمبوديا طرف  عن الصكوك الدولية املختلفة اليت ت       فضالً

احلـق يف   "مبملكة كمبوديا الضمانات اليت تكفل حرية الصحافة، وخباصة فيما يتعلق مبوضوع            
حظر الرقابة السابقة للنشر من أجـل       "على   ، وينص )٢املادة  ( ."احملافظة على سرية مصادرها   

يتيح ذلك القانون اجملال للمنافسة الصحفية،   ومن مث    ).٣املادة  ( "احلفاظ على استقالل الصحافة   
ال تأخذ مملكة كمبوديا يف اعتبارها امليول السياسية أو لون البشرة؛ وجيـوز             "إذ ينص على أنه     

  ).١٨ و١٧املادتان ( "امتالك صحف خاصة هبم وإصدارها بلغة اخلمرياً لألجانب أيض
لتعزيز حريـة   اً  كبرياً  اهتماموعقب اعتماد القانون اجلنائي، أولت حكومة اململكة          -٣٤

الصحافة والنشر، مبا يف ذلك إصدار نص بشأن العقوبات على املخالفـات الـيت ترتكبـها        
  . )٤(وسائط اإلعالم

وال ختضع وسائط اإلعالم اإللكترونية يف مملكة كمبوديا للملكية اخلاصة من قبـل أي     -٣٥
ندرج يف إطار قيادة حكومة اململكة      فرد، مبا يف ذلك موجات البث والنبضات اإللكترونية، وت        

وسائل البث اإلذاعي   (وتشجع حكومة اململكة األعمال التجارية للقطاع اخلاص        . وحتت إدارهتا 
، بغرض خدمة املصاحل السياسية أو التجارية وبث األخبار واملعلومات          )اململوكة للقطاع اخلاص  

ات القطاع اخلاص تنظيم خدمات بـث       وجيوز ملؤسس . املتعلقة بالتعليم والترفيه، يف مجلة أمور     
وعالوة على ذلك، حرصت وزارة اإلعالم،      . خاصة هبا تتمتع بذات احلريات املتاحة للصحافة      

بالتعاون مع اللجنة الوطنية لالنتخابات، وعلى امتداد فترة احلملة االنتخابية الوطنيـة، علـى              
من خالل قنوات وسائط    ختصيص وقت كاف جلميع األحزاب السياسية لتبث براجمها اخلاصة          

، )وخباصة عن طريق التلفزيون الوطين واإلذاعة الوطنية ململكة كمبوديـا    (اإلعالم التابعة للدولة    
 حمطة بث   ١٩وتوجد يف كمبوديا     .)٥(بغرض احلصول على دعم مؤيديها يف دوائرها االنتخابية       

لوكـة للقطـاع     حمطة إذاعية وحمطة إذاعية فرعية مم      ١٣٩من بني    AM و FMإذاعي مبوجات   
  .اخلاص على نطاق البلد، ويتوىل إنتاج براجمها موظفو اخلدمة املدنية التابعون لوزارة اإلعالم

وكمبوديا هي البلد الذي يعزز حرية املعلومات بطريقة عملية، مبا يف ذلك حريـة                -٣٦
رب من خالل نظم بث األخبار ع     (املمارسات املتبعة يف استخدام شبكات التواصل االجتماعي        

ومن الواضح أن مجيع    ) اإلنترنت واملواقع الشبكية ومواقع التواصل االجتماعي، وما إىل ذلك        
مواطين كمبوديا يتمتعون جبميع احلقوق واحلريات اليت تتيح هلم تكوين شبكات للتواصـل             

وإطالقها من أجل التعبري عن آرائهم حبريـة يف      ) مثل املواقع الشبكية وما شاهبها    (االجتماعي  
  .كان، من داخل وخارج كمبودياكل م
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  اآلليات املؤسسية والتعاون: محاية حقوق اإلنسان  -٣  
يوفر دستور كمبوديا الضمانات الالزمة جلميع األطر القانونية حلقوق اإلنسان اليت              -٣٧

 يف دستور وقوانني مملكة كمبوديا يتعارض مـع مبـدأ       يءوال ش . تتوافق مع القواعد الدولية   
كما أن املبادئ األساسـية لتلـك       .  النحو الوارد يف الصكوك الدولية     حقوق اإلنسان على  

الصكوك قد صيغت من أجل إدماجها يف قانون الدولة، الذي يشكل أداة هامة حلماية حقوق 
  .اإلنسان على الصعيد الوطين يف كمبوديا

هـازين  اهلياكل التالية املعنية حبماية حقوق اإلنسان يف اجل  /وأنشأت كمبوديا اآلليات    -٣٨
  :التشريعي والتنفيذي

أسست جلنة  : اللجنتان املعنيتان حبماية حقوق اإلنسان ومعاجلة الشكاوى        )أ(  
حلماية حقوق اإلنسان يف كل من اجلمعية الوطنية وجملس الشيوخ، وأسندت إليهما مسؤولية             

وجيوز لكل جلنـة منـهما،      . تصريف األعباء والواجبات ذات الصلة حبماية حقوق السكان       
الطلبات /، استالم مجيع االلتماسات )اعتبارمها تعمالن باسم جملس الشيوخ واجلمعية الوطنية      ب(

املقدمة من األشخاص ومعاجلتها وحلها، وجيوز لألشخاص تقدمي الشكاوى بشأن أي اعتداء            
  ؛أو انتهاك حلقوقهم

تعمل نيابة عن حكومة مملكة كمبوديا، وهي مكلفة        : جلنة حقوق اإلنسان    )ب(  
 دور ومهام التحقيق يف الدعاوى، ومجع املعلومات املتعلقة بإعمال حقـوق اإلنـسان،              بأداء

وعلى نفس املنوال،   . وإعداد التقارير من أجل تقدميها إىل اهليئات املعنية التابعة لألمم املتحدة          
تعمل اللجنة نيابة عن احلكومة، على استيعاب تفاصيل حالة حقوق اإلنسان من أجل معاجلة              

املشاكل، ووضع السياسات واختاذ اخلطوات والتدابري املناسبة هبدف تعزيز إعمال          /الشكاوى
وباإلضافة إىل ذلك، أنشأت احلكومة آليات وطنية خمتلفة حلقوق اإلنـسان           . حقوق اإلنسان 

ملبادئ هيئات املعاهدات ذات الصلة التابعة لألمـم        اً  من أجل معاجلة املسائل املواضيعية وفق     
  ؛ من األطر اإلقليمية األخرىاملتحدة، وغريها

وتتمتـع هـذه    . تتبع الوالية القضائية إىل نظام احملاكم     : السلطة القضائية   )ج(  
ويتمتع . املؤسسة بسلطة قضائية مستقلة تكفل نزاهة عملها ومحاية حقوق وحريات املواطنني          

مجيع األشخاص حبماية حقوقهم وحرياهتم من خالل الوسائل القـضائية؛ وحيـق جلميـع              
األشخاص تقدمي الشكاوى إىل احملاكم كي تتمكن السلطة القضائية من محاية حقوقهم عندما             

 أو كرامتـهم أو     ممتلكـاهتم أو يتعرضون لإليذاء البدين أو االعتداء على        (تتعرض لالنتهاك   
وتعرض الشكاوى املشروعة املقدمة من املواطنني على احملـاكم         ) حقوقهم األخرى وحرياهتم  

انتهاكات من قبل اجلناة، وتقدمي التعويضات املناسـبة        / أية حالة سوء معاملة    من أجل معاجلة  
  ؛عن األضرار اليت تسببها
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مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية وغريها مـن اجلهـات            (اجملتمع املدين   )د(  
ية الوطنيـة   سـتراتيج وكذلك خطط احلكومة اال   (يعترف دستور كمبوديا    ): املعنية األخرى 

مبا يف ذلك املنظمـات غـري       (ز الدور اهلام واملشاركة البناءة للمجتمع املدين        ويعز) القائمة
فيما يتعلق بإجناز اخلدمات االقتـصادية      ) املنظمات األخرى /احلكومية وغريها من الرابطات   

وحتظى أنـشطة    .)٦(واالجتماعية وتعزيز تنمية احلياة السياسية واملمارسة الدميقراطية يف البلد        
الدعم على امتداد مسريهتا، حبيث تتزايد حيويتها يف كثري مـن اجملـاالت،             هذه املؤسسات ب  

وتوجد يف الوقت الراهن آالف من تنظيمـات        . وخباصة يف جمال الدفاع عن حقوق اإلنسان      
اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية احمللية والدولية، والرابطـات واملنظمـات              

، وهي تعمل بنـشاط يف  ) منظمات وسائط اإلعالم والنقاباتجبانب عدد كبري من  (األخرى  
  ؛لألدوار والواجبات املنوطة هبا دون أية قيود أو عوائقاً مملكة كمبوديا وفق

تتمتـع  : الشراكة مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان          )ه(  
ـ              م املتحـدة،   كمبوديا بسجل حافل ميتد ألكثر من عقدين من التعاون والشراكة مـع األم

املمثلني اخلاصني لألمم املتحدة، من أجل      /وخباصة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واملقررين     
ويتواصل عمل كل من املفوضية واملقرر      . مساعدة البلد يف جمال التعاون التقين وبناء القدرات       

ق اإلنسان اخلاص مع السلطات الوطنية املختصة واجلهات املعنية األخرى من أجل تعزيز حقو        
  ؛ومحايتها يف كمبوديا

ويف  :التعاون مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا يف جمال حقوق اإلنـسان           )و(  
 األعضاء يف رابطة أمم جنوب شـرق        رصفائهاالسياق اإلقليمي، تواصل كمبوديا العمل مع       

ة آسيا من أجل إحراز املزيد من التقدم يف جمال حقوق اإلنسان، من خالل جلنة حكومية دولي             
  .معنية حبقوق اإلنسان وهيئات معنية أخرى

  مكافحة الفساد  -٤  
، يف  ٢٠١٠يونيـه   / حزيران ١١اعتمدت اجلمعية الوطنية قانون مكافحة الفساد يف          -٣٩

اجللسة االستثنائية اليت عقدهتا اجلمعية الوطنية أثناء دورة انعقادها الرابعـة، وكـان جملـس               
      / آذار ١٩ن بأكمله وبـدون أي تعـديل، يف         الشيوخ قد وافق على شكل ومضمون القانو      

  .)٧( دورة االنعقاد الثانية للجمعية، يف اجللسة االستثنائية من٢٠١٠مارس 
ـ ) ٤ من الفصل    ٢٠ إىل   ١٧يف املواد من    (ويتضمن قانون مكافحة الفساد       -٤٠ اً أحكام

ساد على حنو   وقد صيغ قانون مكافحة الف     .)٨( باإلعالن عن األصول واخلصوم    االلتزامبشأن  
يتسق مع القانون اجلنائي ومبادئ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد، الـيت اعتمـدهتا               

     / كـانون األول   ١٤: تاريخ بـدء نفاذهـا     (٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ٣١كمبوديا يف   
وفيما يتعلق باإلعالن عن األصول واخلصوم، يشترط القانون أن يعلـن            .)٩()٢٠٠٥ديسمرب  
 اخلدمة املدنية، واملواطنون احلاصلون على واليات عن طريق االنتخاب، عالوة علـى    موظفو

  .)١٠(املسؤولني عن إدارة شؤون اجملتمع املدين، عّما لديهم من أصول وخصوم مرة يف كل سنتني
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به يتكون من اجمللس الـوطين      اً  خاصاً  مؤسسي  وأنشأ قانون مكافحة الفساد هيكالً      -٤١
وتقتصر صالحية استالم الشكاوى املتعلقة بالفساد      . حدة مكافحة الفساد  ملكافحة الفساد وو  

وعالوة على ذلك، خصص    . واختاذ إجراءات قانونية بشأهنا على مؤسسات مكافحة الفساد       
لوحدة مكافحة الفساد اعتماد مايل منفصل يف إطار االعتمادات املالية الوطنية، يتراوح قدره             

ويف احلـاالت اخلاصـة،     . املائة من جمموع النفقات الوطنية     يف   ٠,٣ و  يف املائة  ٠,٢ما بني   
إىل حكومة اململكة من أجل زيـادة ميزانيتـها،         اً  لوحدة مكافحة الفساد أن تقدم طلب      جيوز

  .حسب االقتضاء

  )حمكمة اخلمري احلمر(الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا   -٥  
السياسي واملايل واإلداري للدوائر    استمرت حكومة مملكة كمبوديا يف تقدمي الدعم          -٤٢

وتواصل حكومة مملكة   . االستثنائية يف حماكم كمبوديا منذ حلظة تأسيسها وحىت هذه املرحلة         
وقد وفرت هلا اهلياكل    . كمبوديا التنسيق مع األمم املتحدة بشأن أداء تلك الدوائر لوظيفتها         

وتتكفل احلكومـة بتغطيـة    .جلمهور، ووسائل نقل املوظفني وا    )مثل املباين (األساسية املادية   
  .لمتهمني اخلمسةلتكاليف املرافق العامة مثل إمدادات الكهرباء واملياه وتوفري اخلدمات الطبية 

  : يلي فيماوتتمثل األعمال القضائية البارزة اليت أجنزت حىت اآلن  -٤٣
.  اختتمـت بنجـاح    اً، مدني ٧٦، اليت تشمل األطراف فيها      ١القضية رقم     )أ(  

، بالسجن  "دوتش"مت فيها احملكمة العليا على املدان كاينغ غيك إيف، الشهري بلقب            وحك
  ؛مدى احلياة

 قسمت إىل قضايا    اً، مدني ٣ ٨٦٧، اليت تضم األطراف فيها      ٢القضية رقم     )ب(  
 بشأن اهلياكل اإلدارية    ٠٠٢/١وال تزال جلسات االستماع مستمرة يف القضية رقم         . فرعية

  ؛ميقراطية والنقل القسري للسكانلنظام كمبوتشيا الد
قام بالتحقيق فيهما قضاة التحقيق املشاركون ف : ٤ ورقم ٣القضيتان رقم   )ج(  

؛ ويتوقع تقدمي املرافعـة     ٢٠١٤يونيه  /وينتظر الفراغ من التحقيق يف حزيران     . نظر القضيتني 
وبـذلت  . وى، حيث ينتظر اختاذ قرار باملقاضاة أو إسقاط الـدع      ٢٠١٤اخلتامية بنهاية عام    

 بالتعاون مع منظمات وسيطة، من أجـل        اً،كبرياً  الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا جهد     
تيسري مشاركة الضحايا يف اإلجراءات القضائية، عن طريق تزويدهم باملعلومات الدقيقة عن            
التطورات املتعلقة بالدوائر، جبانب توفري التمثيل القانوين والعمـل علـى احلـصول علـى               

إىل اقتراب موعد الفراغ من جلسات االسـتماع يف         اً  ونظر .عويضات وعلى حتقيق العدالة   ت
، يسعى قسم دعم الضحايا، بالتعاون مع األطراف الرئيسية يف شـراكة       ٠٠٢/١القضية رقم   

احملامني واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات احلكومية املختصة، إىل احلصول علـى دعـم             
طلبتـها  اً  إصـالحي اً   مـشروع  ١٢اء، كي تتاح إمكانية تنفيذ      سياسي ومايل على حد سو    

وستنفذ هذه املـشاريع يف     . األطراف املدنية والضحايا الذين شاركوا يف اإلجراءات القضائية       
العاصمة واحملافظات، من أجل جرب ضرر الضحايا الذين عانوا خالل فترة نظام اخلمري احلمر              

  .ومعاجلة مشاكلهم النفسية
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حكومة مملكة كمبوديا اإلجراءات القانونية الواجبـة واسـتقالل الـسلطة           وحتترم    -٤٤
وقد وضعت الدوائر اخلاصة مبحاكم كمبوديا روزنامة قضائية خاصة هبا وألزمـت   . القضائية

وبدأت الـدوائر   . وأمانة للعناية باملوروث القضائي   اً  استشارياً  وشكّلت فريق . نفسها باتباعها 
انوين والقضائي من خالل حبث إمكانية توريث اخلربات ونقل         العمل مع جملس اإلصالح الق    

وعلى . أفضل ما لديها من ممارسات ومهارات إىل اجلهات القانونية والقضائية الوطنية الفاعلة           
سبيل املثال، شرع قسم دعم الضحايا يف تطوير أداة إلدارة احلاالت اإلفرادية تكون مناسـبة         

اجلهات الفاعلة الوطنيـة    / تدريب املوظفني الوطنيني   وسيجري. لطريقة كتابة نصوص اخلمري   
وقد اكتسب املوظفون القانونيون والقضاة الـذين يعملـون مـع           . عند اكتمال هذا العمل   

املوظفني الدوليني معارف وخربات ومهارات ميكن توظيفها إلدخال حتسينات فعلية علـى            
الوطنية ذات الصلة، وخباصة يف     النظام القضائي الوطين عند عودهتم إىل العمل يف املؤسسات          

  .اهليئات القضائية الوطنية/املؤسسات
 يف مرحلة التحقيق عل يد اثنني من القضاة         ٤ والقضية رقم    ٣وال تزال القضية رقم       -٤٥

ويستطيع ضحايا نظام اخلمري احلمر يف الوقت الراهن تقدمي الشكاوى أو الطلبات            . املختصني
 .الوسـيطة  ديا من خالل قسم دعم الضحايا واملنظمـات       إىل الدوائر اخلاصة مبحاكم كمبو    

لالتفاق والقانون املتعلقني   اً  وأنشأت الدوائر اخلاصة العديد من اآلليات القضائية الداخلية وفق        
بتأسيس الدوائر اخلاصة كي يتسىن التأكد من أن العمل الذي يقوم به القـضاة واملوظفـون                

  .احلكوميون يتسم باالستقالل واحلياد
وجيب أن يتمتع القضاة العاملون يف الدوائر اخلاصة باالسـتقالل والرتاهـة دون أن           -٤٦

. يتلقوا توجيهات من أي كيان أو فرد، مبا يف ذلك وسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية              
وجيب على مجيع املمارسات والتصديقات اليت جتري من قبل احلكومـة واألمـم املتحـدة،         

مببادئ استقالل وحياد السلطة      للدوائر اخلاصة، التقيد بشكل صارم     بوصفهما اجلهة املؤسسة  
القضائية مع مراعاة دعمهما لعمليات احترام السيادة وحتقيق املـصاحلة الوطنيـة وكفالـة              

  .االستقرار السياسي يف كمبوديا
ـ          -٤٧ ـ اً  وأصدر األمني العام لألمـم املتحـدة إعالن  ١٤ املـؤرخ    SG/SM/13642(اً  عام

، بأن القضاة تلقوا تعليمات برفض القـضية  ‘التكهنات اإلعالمية‘ينفي فيه  ) ٢٠١١يه  يون/حزيران
، أصـدر رئـيس     ٢٠١١يوليه  / متوز ٢٢ويف يوم اجلمعة    .  املعروضة أمام الدوائر اخلاصة    ٣رقم  

على البيانات اليت أدلت هبا بعض أفرقة املراقبني بأن رئيس احلكومـة قـد              اً  الوزراء سامديتش رد  
  .)١١(٤ ورقم ٣ شؤون الداخلية للدوائر اخلاصة ومنع استمرار النظر يف القضيتني رقمتدخل يف ال

مع األمم املتحدة من أجـل كفالـة أن         اً  تاماً  وتتعاون حكومة مملكة كمبوديا تعاون      -٤٨
مجيع اإلدعاءات اليت تثار بشأن إساءة السلوك على وجه السرعة إىل املستشار املستقل،              حتال

     / آب ١١ن، الذي عينته حكومة مملكة كمبوديـا واألمـم املتحـدة، يف             السيد أوت تشور  
، بغرض تعزيز قدرة اهليئة اإلدارية الكاملة للدوائر اخلاصة، من أجل احترام            ٢٠٠٩أغسطس  

  . اإلجراءات القانونية الواجبة
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  قانون اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية  -٦  
املتعلـق باجلمعيـات واملنظمـات غـري        ألغراض مواصلة حتسني مشروع القانون        -٤٩

مع خرباء  اً  ، تتعاون وزارة الداخلية حالي    )ملزيد من املناقشة  اً  الذي ال يزال خاضع   (احلكومية،  
قانونيني من مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف كمبوديا، إىل جانـب              

حتضرها على قدم املساواة فرق خرباء قانونيني من البنك الدويل، من خالل مشاورات موسعة    
وستواصل وزارة الداخلية، يف أعقـاب      . العمل اليت متثل الرابطات واملنظمات غري احلكومية      

األفكار والتوصيات املقترحة من قبل الرابطات واملنظمات       /عملية املشاورات، مجع املدخالت   
  .)١٢(كومية بغرض حتسني مشروع القانونغري احل

  االنتخابات  -٧  
لدى وزارة الداخلية باحلقوق الكاملة     اً  تمتع مجيع األحزاب السياسية املسجلة رمسي     ت  -٥٠

. ألحكام قانون األحزاب السياسية   اً  اليت تتيح هلا إمكانية ممارسة مجيع األنشطة السياسية وفق        
األحزاب السياسية اليت سجلت مرشحيها خالل احلملة االنتخابية األخرية تنفيـذ            وتستطيع

وتتحمل كل من حكومـة مملكـة       . لقانون االنتخابات ولوائحها وإجراءاهتا   اً  أنشطتها وفق 
يف هذه العملية الدميقراطيـة، بـأن       اً  قوياً  سياسياً  كمبوديا واللجنة الوطنية لالنتخابات التزام    

تتخذ مجيع اخلطوات والتدابري الالزمة للتأكد من أن مجيع األحزاب السياسية املسجلة متارس             
  . ة عراقيل أو هتديداتأنشطتها دون أي

) مبا يف ذلك اللوائح واإلجـراءات االنتخابيـة       (وحيظر قانون االنتخابات الوطنية،       -٥١
استخدام ميزانية الدولة ووسائل النقل واملمتلكات العامة لدعم أي حزب سياسـي خـالل              

وبـة  ويتعرض أي فرد خيالف األحكام املذكورة أعاله للمـساءلة أو العق          . احلملة االنتخابية 
وأتاحت اللجنة الوطنية لالنتخابات جلميع األحزاب السياسية املسجلة القدر    . مبوجب القانون 

الكايف من الوقت لنشر براجمها السياسية من خالل جهازي اإلذاعـة والتلفزيـون التـابعني           
  .متساوية من الوقت لبث براجمهااً للدولة، حيث منحت مجيع األحزاب السياسية مدد

لى ذلك، أصدرت اللجنة مبادئ توجيهية إىل حمطات البـث اإلذاعـي            وعالوة ع   -٥٢
والتلفزيوين اململوكة للقطاع اخلاص، بغية كفالة إمكانية وصول مجيع األحزاب السياسية إىل            

الربامج الـسياسية   اً  ويف الوقت نفسه، نشرت اللجنة أيض     . وسائط اإلعالم على قدم املساواة    
هتا اإلخبارية األسبوعية، ووزعت تلك املنـشورات علـى      جلميع األحزاب السياسية يف نشرا    

وبدرجة أهم، أذنت اللجنة للمنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية بأن تنظم           . نطاق البلد 
  .مناقشات عن الربامج السياسية بني األحزاب السياسية املشاركة يف االنتخابات

االنتخابـات  ( للجمعية الوطنيـة     وخالل احلملة االنتخابية لدورة االنعقاد اخلامسة       -٥٣
، متتعت مجيع األحزاب السياسية بنطاق واسع من احلقـوق الـيت            ٢٠١٣، يف عام    )الربملانية

وعكفت اللجنة، خـالل العمليـة االنتخابيـة،        . مكنتها من االستفادة من وسائط اإلعالم     
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 ويف التجمـع ويف     هتيئة بيئة مواتية يستطيع فيها األفراد ممارسة حقوقهم يف حرية التعبري           على
الرابطـات واملنظمـات    اً  وعالوة على ذلك، ناشدت اللجنة فعلي     . تنظيم الندوات السياسية  

الوطنية والدولية املساعدة يف الترويج بكل الوسائل جلميع املعلومات املتعلقـة باالنتخابـات             
ت تنظيم وجرت عمليا. بتفاصيلها وسط فرادى املواطنني من خالل القنوات العامة أو اخلاصة      

واستمرت . احلملة االنتخابية واالقتراع وفرز األصوات بطريقة جيدة وآمنة وشفافة مبا يكفي          
مجيع األحزاب السياسية يف محالهتا االنتخابية حىت هناية املوعد احملدد هلا قبـل يـوم بـدء                 

ورصدت األحزاب جمريات يوم االقتراع وعد األصوات، حيث جرت العمليـة            .االنتخابات
ة ويف أجواء سلمية إىل حد كبري، يف حضور املراقبني الوطنيني والدوليني، والرابطات             بسالس

  .واملنظمات غري احلكومية، وكذلك ممثلي السفارات األجنبية الذين جاءوا لرصد االنتخابات
 .العملية االنتخابية بشكل إجيـايب    اً  وقد قيَّم مجيع املراقبني الوطنيني والدوليني تقريب        -٥٤

مون، األمني العام لألمـم املتحـدة، ووزارة خارجيـة           -كل من السيد بان كي      وأصدر  
الواليات املتحدة األمريكية، واالحتاد األورويب، جبانب ممثلي عدد من البلـدان األخـرى،             

وشجعت مجيع تلك البيانات األحزاب السياسية الراحبة على      . بيانات مؤيدة للعملية االنتخابية   
  .تخابية بالوسائل السلميةتسوية املنازعات االن

وبعد تلقي عدد من التوصيات الواردة من مجيع أرجاء البلد وخباصة مـن اجملتمـع                 -٥٥
السيد الربوفسور سـوريا    (املدين، ومن املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف كمبوديا           

لكمبودي ، واالحتاد األورويب، وعقب اإلعالن املشترك الصادر عن حزب الشعب ا          )سوبيدي
، شرعت حكومـة مملكـة      ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول ١٦وحزب اإلنقاذ الوطين الكمبودي، يف      

 كمبوديا يف اختاذ إجراءات هتدف إىل وضع إطار إلصالح االنتخابات يف كمبوديا، عمـالً             
مببادئ الدميقراطية الليربالية التعددية وسيادة القانون، من أجل تيسري إجراء االنتخابات املقبلة            

  .حنو أفضل وبكفاءة أكربعلى 
وستنظم وزارة الداخلية حلقة عمل وطنية حبلول هناية هذا العام، هبدف مجع املزيـد            -٥٦

  .من األفكار واآلراء والتوصيات من مجيع أطياف اجملتمع بشأن هذا اإلصالح االنتخايب

  مكافحة التعذيب والسجن ومركز إعادة تأهيل الشباب  -دال  

  ض للتعذيباحلق يف عدم التعر  -١  
يكفل القانون احلقـوق الـيت      " من دستور مملكة كمبوديا على أن        ٣٨تنص املادة     -٥٧
يتمتع كل مواطن باحلق يف الـدفاع       ] أن[و. جيوز مبوجبها تعرض أي فرد لالعتداء البدين       ال

:  من دستور مملكة كمبوديـا علـى اآليت        ٣٩وتنص املادة   . "من خالل اللجوء إىل القضاء    
             ملواطنني احلق يف االستئناف، وتقـدمي االحتجاجـات أو الـشكاوى ضـد             فرادى ا  ميلك"

للقانون من قبل الدولة أو أية منظمة اجتماعية، أو على يد أي عضو             اً  أي فعل يشكل انتهاك   
  ."يف هذه املنظمات، إذا ارتكب الشخص ذلك الفعل أثناء أداء واجباته الرمسية
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يف اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من        اً  وأصبحت مملكة كمبوديا طرف     -٥٨
اً ؛ وصدقت أيـض ١٩٩٢ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة منذ عام            

. ٢٠٠٧ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٩على الربوتوكول االختياري امللحق هبذه االتفاقية، يف        
حكومة مملكة كمبوديا املرسـوم الفرعـي       ومبوجب هذا الربوتوكول االختياري، أصدرت      

، بشأن إنشاء آلية ملنع التعذيب علـى الـصعيد          ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٧ املؤرخ   ١٢٢ رقم
وعلى وجه اخلصوص، ينص القانون اجلنائي ململكة كمبوديا على درجات متفاوتـة          . الوطين

 ٨ واملـادة    وعالوة على ذلك، حتدد مدونة قواعد السلوك،      . من العقوبات املتعلقة بالتعذيب   
      / أيلـول  ٢٩ املؤرخـة    ٠٠١من مدونة قواعد السلوك واالنضباط حلرس السجون رقـم          

، والصادرة عن وزارة الداخلية، العقوبات اليت يتعرض هلا أي فرد من حرس             ٢٠٠٥سبتمرب  
  .لوزارة الداخلية) Prakas(السجون إذا انتهك األوامر أو اإلجراءات أو األنظمة القانونية 

نشأت حكومة مملكة كمبوديا آلية وطنية من أجل كفالة احترام احلقوق األساسية            وأ  -٥٩
. لألشخاص احملرومني من احلرية نتيجة للتعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة             

. واجب هذه اآللية رصد مجيع السجون وبنياهتا التحتية يف مجيع أحناء مملكة كمبوديـا              ومن
  .بأنشطة الرصد نفسها على أساس منتظماً ملدين أيضويقوم اجملتمع ا

وينبغي أن حيصل األشخاص احملرومون من حريتهم على احلماية القانونية من أجـل               -٦٠
استرداد كرامتهم الشخصية على النحو املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحـدة واإلعـالن              

وحيمي القانون   .ين ضد أي شخص   وحيظر القانون ممارسة العنف البد    . العاملي حلقوق اإلنسان  
ممارسة اإلكراه والعنف البـدين     اً  باتاً  وحيظر حظر . حياة املواطنني األفراد ومسعتهم وكرامتهم    

واملؤسسة اليت تقع على عاتقها مسؤولية إدارة السجون . والتعذيب على احملتجزين أو السجناء
ـ      اإلدارة ال اً  يف مملكة كمبوديا هي وزارة الداخلية، وحتديد       اً عامة للسجون اليت أنـشئت وفق

، واألحكام  ١٩٩٨مارس  / آذار ٣١ املؤرخ   ٢١٧للقانون الوطين، أي القانون اجلنائي، رقم       
وميلك الشخص احملتجز أو السجني احلق يف تقدمي        . اإلدارية لألنظمة القانونية لوزارة الداخلية    

 .اًتداء بـدني  شكوى أو طلب اختاذ إجراء قانوين ضد أي موظف حكومي يرتكب ضده اع            
ويعاقب اجلاين على أساس القانون اجلنائي، ويستطيع الضحية املطالبة بالتعويض عن األضرار            

ويتعني تطبيق اإلجراءات القانونية يف الوقـت الـذي         .  من قانون العقوبات   ١٤للمادة  اً  وفق
وتنـدرج تـسوية    . تكون فيه الشكوى مقدمة ضد ضابط الشرطة أو حارس السجن املعين          

ويعترب النظر يف الشكاوى    . الشكاوى من هذا النوع يف إطار الوالية القضائية لوزارة الداخلية         
  .نح من اختصاص احملاكماملتعلقة بالقضايا اجلنائية من قبيل اجلنايات واجل

  إصالح السجون  -٢  
 ١٤ ٧٤٧  مراكـز إصـالحية، بداخلـها      ٤واً   سجن ٢٢يوجد يف مملكة كمبوديا       -٦١

 ٥ ٦٦١ويتكون هذا العدد اإلمجايل من      ).  سجينة ١ ١٨٢من بينهم   (من السجناء   اً  شخص
 )رأة ام ٤٩٦منهم  (من املدانني   اً   شخص ٥ ٧١٥ و ) امرأة ٣٤٧منهم  (من احملكومني   اً  شخص
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إلدارة شؤون الرعاية   اً   مرفق ٢١وهناك  ).  امرأة ٣٣٩منهم  (من املتهمني   اً   شخص ٣ ٣٧١و
الصحية للسجون واملراكز اإلصالحية على مستوى املـدن واحملافظـات، وختـضع هـذه              

      / كـانون الثـاين  ٤ املؤرخة ١إلدارة وزارة الصحة بناء على ما ورد يف الرسالة رقم          املرافق
، اهتمـام   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٨٦ويعكس املرسوم الفرعي رقم     . ٢٠١٠يناير  

حكومة مملكة كمبوديا باألحوال املعيشية للمدانني واحملكومني وحبماية حقوق األشـخاص           
 ريـال   ٢ ٨٠٠ومينح املدانون واحملكومون بدل وجبة يومي قـدره         . احملرومني من حريتهم  

 سـنوات   ٦صل األطفال الذين تقل أعمارهم عن       ، بينما حي  ) ريال ١ ٥٠٠يف السابق    كان(
ويعيشون مع أمهاهتم السجينات على نصف بدل الوجبـة املقـرر للمـدانني واحملكـومني               

  .الراشدين
وباإلضافة إىل بدل الوجبة اليومي واملالبس ومواد االستخدام اليومي احملددة يف املرسوم              -٦٢

اً ، أيض ١٩٨٨ يونيه/ حزيران ٢٠ املؤرخ   ٢٨الفرعي املذكور أعاله، ينص املرسوم امللكي رقم        
وألغـراض كفالـة فعاليـة إدارة       . على إمكانية منح العفو أو ختفيف العقوبة للمحكومني       

يقوم املدعي العام حملكمة    " من قانون اإلجراءات اجلنائية على أن        ٥٠٩السجون، تنص املادة    
كمة بتفتيش السجون بصورة    االستئناف، واملدعي ورئيس دائرة التحقيق وقاضي التحقيق باحمل       

ـ  )٣الفقرة   (٣ من اإلجراء القانوين رقم      ٤ويتعني مبوجب املادة     ."منتظمة للنظـام  اً  ، ووفق
 ، بشأن إدارة السجون،١٩٩٨مارس / آذار٣١ع لوزارة الداخلية، املؤرخ ٢١٧القانوين رقم  

  .)١٣(فصل بني السجناء الذكور واإلناثال

  مراكز إعادة التأهيل  -٣  
سس مراكز إعادة التأهيل من أجل األغراض اإلنسانية وملساعدة الفئات الضعيفة           تؤ  -٦٣

من السكان، مبن يف ذلك املسنون وذوو اإلعاقة واليتامى واملـصابون بـاألمراض العقليـة               
ويتم قبول األشخاص للعيش يف تلك      . وضحايا إدمان املخدرات، واألشخاص عدميي القدرة     

صممة ملساعدة املشردين الذين يعيـشون يف الـشوارع؛         وهي م . املراكز على أساس طوعي   
وتوفر األغذية والرعاية الصحية والتدريب املهين، والتدريب على املهارات احلياتية وغري ذلك            

من املهارات لتكـون    اً  مناسباً  من ضروب املساعدة األخرى، كي ميتلك أولئك الضعفاء قدر        
  .عند عودهتم إىل جمتمعاهتم احملليةاً هلم عون

وهلـذا  . ومتنح حكومة اململكة أمهية كبرية لألحوال املعيشية للمتشردين أو اليتامى           -٦٤
الغرض، أنشأت احلكومة مراكز اجتماعية أنيطت هبا مسؤولية تقـدمي املـشورة والرعايـة              

األيتام والعاطلني عن العمل واملـشردين واألشـخاص        /الصحية والتدريب املهين للمتشردين   
  . لشوارع واملتسولنيالذين يعيشون يف ا
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  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -هاء  

  احلق يف احلصول على التعليم  -١  
ميلك مجيع املواطنني احلق يف احلـصول       " من قانون التعليم على أنه       ٣١تنص املادة     -٦٥

         . " سـنوات علـى األقـل يف املـدارس العامـة           ٩باجملان على تعليم ذي نوعية جيدة ملدة        
ية للتعلـيم   سـتراتيج ووضعت اخلطـة اال   . وقد أُعمل هذا احلق على مدى السنوات املاضية       

 يف إطار السياسة العامة األوىل حلكومة مملكة كمبوديا؛ وهي تكفـل            ٢٠١٣-٢٠٠٩ للفترة
وينطبق هـذا احلـق علـى        .لألطفال يف سن السادسة إمكانية االلتحاق باملدارس االبتدائية       

  .ل األطفال ذوي اإلعاقة وأطفال األقليات، وعلى العمال األطفال كذلكالضعيفة مث الفئات
لاللتحاق باملدارس باجملان، وتشجع    اً  وتدعم وزارة التعليم والشباب والرياضة برناجم       -٦٦

اجملتمعات احمللية واآلباء واألمهات واألوصياء على التوسع يف فهم أمهية التعليم واسـتيعاب             
وتقدم الـوزارة   . يؤديها كل فرد منهم جتاه إرسال أطفاهلم إىل املدارس        األدوار اليت ينبغي أن     

دراسية للتالميذ الفقراء والضعفاء من أجل احلصول علـى التعلـيم االبتـدائي             اً  منحاً  أيض
والثانوي، وختفض مجيع أشكال النفقات اليت يتحملها اآلباء واألمهات، وتتيح برامج دراسية            

البتدائية، وتضع برامج ملهارات اإلملام بالقراءة والكتابة وبـرامج  تعويضية سريعة يف املدارس ا   
  .ملا بعد اإلملام بالقراءة والكتابة

ية للتعلـيم  سـتراتيج الواعتمدت وزارة التعلـيم والـشباب والرياضـة اخلطـة ا       -٦٧
، وضمنتها سياسات ذات أولوية من قبيل كفالة تكافؤ فرص احلصول         ٢٠١٣-٢٠٠٩ للفترة

عليم، وتعزيز كفاءة ونوعية التعليم، وبناء القدرات املؤسسية للمسؤولني عن          على خدمات الت  
التعليم من أجل التوسع يف الالمركزية، وتسريع تنفيذ برنامج دعم قطاع التعليم على طريـق            

  ."التعليم للجميع"حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، جبانب حتقيق تصور اخلطة الوطنية لتوفري 
رة التعليم والشباب والرياضة برامج ونظم للتثقيف عن طريق إدخـال           وصممت وزا   -٦٨

سياسات جديدة للتعليم العام وتطبيق مناهج دراسية غري منفرة لألطفال، وشـجعت مجيـع              
املدارس االبتدائية على نطاق البلد على تنفيذ سياسات مدرسية غري منفرة لألطفال يف املراحـل     

سياسات خمتلفة تشمل سياسات مدرسية غري اً أدخلت الوزارة أيضو. االبتدائية واملتوسطة والعليا
منفرة لألطفال، وسياسات تعليمية لألطفال ذوي اإلعاقة، وسياسة تعليمية وصحية، وسياسـة            

  .للتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، وسياسة وطنية لتنمية الشباب، وسياسة للتعليم التقين
تكفـل  " بوضوح على أن     ٢٠١٣-٢٠٠٩يم للفترة   ية للتعل ستراتيجوتنص اخلطة اال    -٦٩

 سنوات، مبا يف ذلك الفئات الضعيفة مثل األطفال ٦احلكومة التحاق مجيع األطفال دون سن 
وأعـدت وزارة التعلـيم    ."ذوي اإلعاقة وأطفال األقليات واألطفال العمال باملدارس االبتدائية     

  .خدمات جمتمعية للشعوب األصليةبرنامج مسار سريع لتعليم طالب األقليات وشيدت مركز 
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وقدمت الوزارة منح دراسية لطالب األقليات يف املدارس االبتدائية يف احملافظـات              -٧٠
ووسعت الـوزارة نطـاق     ). مثل حمافظات راتاناكريي، ومونولكريي، وبريا فيهيار     (النائية  

يت تدعم برنـامج  وأعدت السياسات ال. الربنامج التعليمي ثنائي اللغة ليشمل طالب األقليات    
  .التعليم ثنائي اللغة وتواصل بناء املدارس يف املناطق القصية

  احلق يف العمل  -٢  
وضعت وزارة العمل والتدريب املهين خطة عمل للقضاء على أسوأ أشكال عمـل               -٧١

األطفال بوسائل تشمل تعزيز تنفيذ القانون بالتعاون مع برامج ومشاريع الشركاء يف التنمية             
إىل القضاء على عمل األطفال وحتسني السالمة يف موقع العمل لألطفال الذين تقـل              الرامية  

  .  سنة١٨أعمارهم عن 
واقترحت الوزارة املعنية خريطة طريق للقضاء على أسوأ أشكال عمـل األطفـال               -٧٢

، ولتحقيق هذه الغاية، وفرت الوزارة الدعم إلدارات العمل على مستوى           ٢٠١٦حبلول عام   
افظات من أجل إعداد خطط عملها الرامية إىل القضاء على أسوأ أشـكال عمـل        املدن واحمل 
وباإلضافة إىل ذلك، تقوم الوزارة بصورة منتظمة برصد وتفتيش عمالة األطفـال            . األطفال

  .املؤسسات احمللية، ومتنع تشغيل العمال األطفال وتعمل على إعادة إدماجهم يف اجملتمع يف
لتدريب املهين خطة عمل هبدف تعزيز تنفيذ القوانني عـن          وأعدت وزارة العمل وا     -٧٣

طريق اختاذ إجراءات مشتركة مع اجلهات املعنية األخرى لتنفيذ برامج عمل لألطفـال مـن              
اً وأعدت الوزارة أيض  .  سنة ١٨ إىل   ١٥أجل حتسني سالمة األطفال العاملني يف الفئة العمرية         

  .٢٠١٦ عمل األطفال حبلول عام خريطة طريق ترمي إىل القضاء على أسوأ أشكال
وأعدت حكومة مملكة كمبوديا خطة عمل هتدف إىل تنفيذ برامج للتدريب الـتقين               -٧٤

وتشمل . بصورة مباشرة واملهين، وكلفت وزارة العمل والتدريب املهين بأداء دور أمانة اخلطة  
ب، وجتهيـز   هذه اخلطة وضع وتنفيذ إطار وطين للتأهيل، واعتماد برامج ومؤسسات التدري          

وباإلضافة إىل ذلك، أوجدت الوزارة فرص عمل مـن خـالل           . معلومات عن سوق العمل   
  .تطوير فرص العمالة يف داخل وخارج البلد، ويف قطاع االقتصاد غري الرمسي كذلك

وهذا حـق مكفـول     . وتؤيد مملكة كمبوديا تشكيل النقابات ومشاركة األفراد فيها         -٧٥
املواطنني اخلمري من اجلنسني ميلكون احلـق       " اليت تنص على أن       من الدستور  ٣٦مبوجب املادة   

اً ومل متارس حكومة مملكة كمبوديا مطلق     . "يف تكوين نقابات ويف االنتماء إىل عضوية النقابات       
وعلى سبيل املثال، يبلغ عدد النقابات اليت       . التمييز أو التخويف ضد الناشطني يف العمل النقايب       

  نقابة على صعيد املؤسسات    ٢ ٩٢٤ملتطلبات القانون   اً   الرمسية وفق  أكملت إجراءات التسجيل  
 رابطات ألرباب العمل، ويبلـغ تعـداد القـوة          ٧ و  دائرة نقابية،  ١٣ و للنقابات،اً   احتاد ٧٩و

ويتمتع الناشطون يف جمال العمل النقـايب       .  امرأة ٣٠ ٩٠٨ من بينهم    اً، فرد ٣٣٧ ١٢٥ العاملة
  .تحملون مسؤولياهتم أمام القانون أسوة باملواطنني اآلخرينحبرياهتم وحقوقهم املشروعة وي
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وتولت بصياغة قانون حمكمة العمل املؤسسات ذات الـصلة مثـل وزارة العـدل                -٧٦
وال يزال قانون النقابات قيد االسـتعراض يف        . واجمللس الوطين لإلصالح القانوين والقضائي    

مـن   القانون الذي يتسم بالواقعية كالًويهدف االستعراض إىل كفالة أن حيمي    . هذه املرحلة 
  .عمال النقابات وأرباب العمل بصورة منهجية

  احلق يف احلصول على اخلدمات الصحية  -٣  
وتتمثل الرؤية الطويلة األجل لوزارة الصحة يف تعزيز التنمية املـستدامة للقطـاع                -٧٧

ـ             ار املـسامهة يف    الصحي على حنو يكفل حتسن خدمات الرعاية الصحية جلميع الناس يف إط
وبالنظر إىل القيم األساسية للرؤية املذكورة . التنمية االقتصادية واالجتماعية يف مملكة كمبوديا  

أعاله لوزارة الصحة، منحت األولوية لتعزيز تكافؤ احلقـوق الـصحية جلميـع الـشعب               
حية وينعكس التنفيذ املطرد هلذه التوصية من خالل نتائج توفري اخلـدمات الـص       .الكمبودي

ضمن الربامج املختلفة التابعة لوزارة الصحة، مبا يف ذلك برامج الصحة اإلجنابية، وصحة األم              
اإليدز، واألمراض املزمنة، وتعزيز الـنظم      /والطفل، والوقاية ضد فريوس نقص املناعة البشرية      

ص وأتاحت الزيادة يف االعتمادات املخصصة لقطاع الصحة يف امليزانية الوطنية فـر          . الصحية
وطرأ حتسن على إدارة . التوسع يف اخلدمات وإمكانية إدخال حتسينات نوعية يف ذلك القطاع   

  .اًامليزانية الوطنية، بينما ال يزال تعزيز فعالية استخدام التمويل املقدم من املاحنني ضروري
ومتنح وزارة الصحة األولوية للشراكة مع اجملتمع احمللي يف توفري اخلـدمات الـصحية                -٧٨
وعمد عدد من الشركاء احملليني والدوليني إىل تـشغيل بـراجمهم           . ميع املواطنني الكمبوديني  جل

  .ومشاريعهم يف شراكة مع وزارة الصحة وغريها من املؤسسات الصحية على مجيع املستويات
وألغراض حتقيق األهداف ذات األولوية حلكومة مملكة كمبوديا على النحو احملدد يف         -٧٩

ية الرباعية األركان، تواصل وزارة الصحة إعداد وتنفيذ سياسات ستراتيجنية من االاملرحلة الثا
واستراتيجيات صحية أخرى، من أجل تعزيز تكافؤ فرص احلصول على اخلدمات الـصحية             

ويوفر الدعم حلصول الفقراء على اخلدمات الـصحية صـندوق األسـهم            . جلميع املواطنني 
ة ومصادر أخرى مدعومة من الشركاء يف التنمية، يف إطار          الصحي املمول من امليزانية الوطني    

ولتحقيق هذه الغاية، جرى . ٢٠١٥-٢٠٠٨ية لتمويل قطاع الصحة للفترة     ستراتيجاخلطة اال 
 الصحي، من شأهنا أن تسهم بفعاليـة يف         -إعداد مشروع خطة رئيسية للدعم االجتماعي       

ومتنح هذه اخلطة األولويـة     . جتماعيةتطوير استراتيجيه وطنية بشأن إنشاء شبكة للسالمة اال       
ألدوار قطاع الصحة يف جمال دعم تطوير شبكة السالمة االجتماعية، وخباصة وضـع نظـام    
لتمويل اخلدمات الصحية على حنو حيول دون وقوع الفئات الفقرية واملنخفضة الـدخل يف              

 يف  ٧٧لنـسبة   ويوفر صندوق األسهم الصحي احلماية      . براثن الفقر بسبب النفقات الصحية    
  .املائة من الفقراء الذين يعيشون حتت خط الفقر يف الوقت الراهن
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  حقوق املرأة  -واو  
تكفل مملكة كمبوديا املساواة بني اجلنسني يف احلقوق يف مجيع القطاعات، وخباصة              -٨٠

 من الدستور اليت تـنص      ٣٥جماالت األنشطة السياسية والعامة، على النحو الوارد يف املادة          
يتمتع مجيع املواطنني اخلمري من كال اجلنسني باحلق يف املشاركة الفعالة يف األنشطة             " أن   على

وتؤكد حكومة مملكة كمبوديا على أمهية      . "السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للبلد    
املـرأة هـي العمـود الفقـري     "دور املرأة يف منهاج عملها السياسي، الذي ينص على أن        

قانونية حتظر التمييـز    اً  ويف هذا السياق، وضعت حكومة مملكة كمبوديا أحكام       . "للمجتمع
ولكفالة حظر التمييز ضد املـرأة، اعتمـدت        . ضد املرأة حسبما ينص عليه قانون العقوبات      

  .من األنظمة والتدابري احملددة اليت متنع التمييز ضد املرأةاً عدداً أيض مملكة كمبوديا
ة كمبوديا اإلجراءات الضرورية لكفالة انضمام أكـرب عـدد    وستتخذ حكومة مملك    -٨١

ممكن من النساء إىل املؤسسات احلكومية على مجيع املستويات، ابتداء من املستوى الـوطين              
من أجـل هتيئـة     اً  خاصاً  وأدخلت احلكومة تدبري  . املستوى دون الوطين إىل الصعيد احمللي      مث
ا على الفرص على قدم املساواة مع الرجل، وإلتاحة         مالئمة لتمتع املرأة حبقوقها وحصوهل     بيئة

  .فرصة شغلها للوظائف القيادية العليا كي يتسىن مساع صوت القيادات النسائية يف املستقبل
ولدى وزارة شؤون املرأة خط اتصال مباشر مع اإلدارة املعنية بـشؤون املـرأة يف                 -٨٢

 والسلطات احمللية فيما يتعلق باملـساعدة       احملافظات واملدن، بوصفها جهة التنسيق بني الوزارة      
وباإلضافة إىل ذلك، كلف اجمللس الـوطين الكمبـودي         . على رصد أنشطة السلطات احمللية    

مؤسـسة، بـإجراءات    / وزارة ٢٤لشؤون املرأة، الذي تتكون عضويته من وزراء الدولة يف          
  .متابعة ورصد أنشطة املؤسسات العامة

املرأة، عمدت حكومة مملكة كمبوديا إىل إنفاذ تدابري        ولكي تقضي على التمييز ضد        -٨٣
خمتلفة، تشمل تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف عدد من األطر القانونية إلنفاذ التـشريعات              
واألنظمة السارية واملعتمدة من أجل كفالة إدماج املساواة بني اجلنسني يف مجيـع القـوانني               

نون عالقات العزاب، وقانون الـزواج واألسـرة،        وهي تشمل، يف مجلة أمور، قا     . املعتمدة
وقانون الوقاية من العنف العائلي، والقانون اجلنائي، وقانون اإلجراءات اجلنائية، والقـانون            

وعلى حنو ما ورد يف املبادئ املتعلقة بالقضاء على مجيع           .)١٤(املدين، وقانون اإلجراءات املدنية   
مملكة كمبوديا األولوية لتعزيز دور املرأة ومكانتها       أشكال التمييز ضد املرأة، منحت حكومة       

 لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين، عن طريق توفري كل ما يلزم  ةيف اجملتمع، من خالل استراتيجي    
لبناء قدرات املرأة وحتفيز تغيري السلوك جتاه املرأة، ومنع العنف املرتيل والقضاء عليه، هبـدف              

وباإلضـافة إىل   . اط وعلى قدم املساواة يف عملية التنمية بالبلد       متكني املرأة من املشاركة بنش    
التدابري القانونية، وضعت حكومة مملكة كمبوديا تدابري أخرى ضرورية من أجل تعزيز تطور             

التكافؤ بـني اجلنـسني يف مجيـع أجـزاء           وتشمل هذه التدابري تعميم مراعاة    . املرأة ومنائها 
افظات واملدن، وعلى مـستوى القواعـد الـشعبية         املؤسسات واإلدارات على مستوى احمل    



A/HRC/WG.6/18/KHM/1 

GE.13-18727 22 

) اجملتمعات احمللية أو السانغكات، إىل جانب تأسيس شراكة مـع اجملتمـع املـدين              جمالس(
برنامج تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف السياسات والربامج اإلمنائية الوطنية واحمللية،            وأدمج

  . عمليات صنع القرار ورسم السياساتللرجل يفاً مساوياً مبا يكفل أداء املرأة دور
وعلى غرار مبادرة احلكومة، وبتنسيق من اجمللس الوطين الكمبودي لشؤون املـرأة،              -٨٤

عقدت فرقة العمل املعنية باملسائل اجلنسانية اليت تضم املؤسسات احلكوميـة ذات الـصلة               
ة للقضاء على مجيع    حلقات عمل لتوعية املسؤولني يف تلك املؤسسات بشأن االتفاقية الدولي         

من القضاة واملدعني   اً  وعالوة على ذلك، دعت وزارة العدل عدد       .أشكال التمييز ضد املرأة   
وعلـى  . العامني، إىل جانب بعض موظفي الوزارة، إىل املشاركة يف حلقات العمل املذكورة           

ة عـن   يف معاجلة املسائل اجلنساني   اً  عملياً  مدى عقود، أحرزت حكومة مملكة كمبوديا تقدم      
يـع املـستويات   طريق زيادة معدل مشاركة املرأة يف الدوائر العامة واحلياة السياسية على مج         

  .ضمن هياكل احلكومة

  حقوق الطفل  -زاي  
أنشأت حكومة مملكة كمبوديا املؤسسة املعنية بتعزيز حقـوق الطفـل ومحايتـها               -٨٥

 األطفـال مؤسـسة     واجمللس الوطين الكمبودي لـشؤون    . وشكلت اآلليات ذات الصلة هبا    
تنسيقية تقدم التوصيات إىل احلكومة بشأن املسائل املتعلقة باألطفال، مثل األحوال املعيـشية             

وشكلت احلكومة هيئات فرعية تابعة للمجلس املكون من أمانـة    . والتنمية واحلماية والرعاية  
، وبلغ  وسبع فرق عمل تقنية ذات عضوية مشتركة، على مستوى مجيع احملافظات والبلديات           

وجود جملس فرعـي    اً  ويعين هذا أيض  .  هيئة ومشلت مجيع الوزارات واملؤسسات     ٢٤عددها  
وألغراض املضي يف مكافحة االجتار  . على املستوى دون الوطين يف مجيع احملافظات والبلديات       

     / أيلـول  ٢٥ املـؤرخ    ١٦٢بالبشر يف البلد، أصدرت حكومة اململكة املرسوم الفرعي رقم          
، بشأن إنشاء جلنة وطنية يتمثل دورها يف مكافحة االجتار بالبشر واسـتغالل             ٢٠٠٩سبتمرب  

 ٢٠ويف غضون ذلك، قامـت احلكومـة، يف         . األطفال والنساء يف العمل ويف جتارة اجلنس      
، من أجل   "فرقة عمل التزام كمبوديا    "، بتشكيل فرقة عمل باسم    ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين 

نطقة هنر امليكونغ دون اإلقليمية، وللتعاون مع مكتـب األمـم           مكافحة االجتار بالبشر يف م    
  .املتحدة يف كمبوديا بشأن مسائل االجتار بالبشر واهلجرة

تعترف مملكة كمبوديا حبقـوق     "، على أن    ٣١وينص دستور مملكة كمبوديا، يف املادة         -٨٦
الن العـاملي حلقـوق     اإلنسان وحتترمها على النحو املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة واإلع          

. "اإلنسان واملواثيق واالتفاقيات األخرى املتعلقة حبقوق اإلنسان وحقوق املرأة وحقوق الطفـل           
 على أن حتترم الدولة حقوق الطفل على النحو املنصوص عليه يف اتفاقية األمـم               ٤٨وتنص املادة   

التعليم واحلق يف احلصول    املتحدة حلقوق الطفل، وال سيما احلق يف احلياة واحلق يف احلصول على             
  ."على احلماية أثناء احلرب واحلماية من استغالل األطفال لألغراض االقتصادية أو اجلنسية
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وأعلن عن صدور قانون مكافحة االجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي بشكل رمسـي              -٨٧
  .٢٠٠٨فرباير / شباط١٥ املؤرخ NS/RKT/0208/005من خالل املرسوم امللكي رقم 

 بشأن تنفيذ   ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٩اً  مؤرخاً  وأصدرت وزارة العدل مبدأ توجيهي      -٨٨
ويشرح هذا املبدأ التـوجيهي     . بعض املبادئ مبا يتماشى مع القوانني احمللية والدولية السارية        

بعض األطر القانونية لالتفاقية الدولية حلقوق الطفل والقوانني الدولية األخرى ذات الـصلة             
  .محاية ضحايا اجلرائم اجلنائيةبقضاء األحداث و

. وأسست وزارة العمل والتدريب املهين إدارة مـسؤولة عـن عمالـة األطفـال               -٨٩
تلك اإلدارة خطة العمل الوطنية للقضاء على أسـوأ أشـكال عمـل األطفـال                ووضعت
                 بإعــداد مــشروع خطــة وطنيــة جديــدة اً ، وتقــوم حاليــ٢٠١٢-٢٠٠٨ للفتــرة
، ذات أهداف حمددة ترمي إىل القضاء على أسـوأ أشـكال عمـل              ٢٠١٨-٢٠١٣للفترة  

 منع أسوأ أشكال عمل األطفـال كـي         ‘١‘: إىل ثالثة مبادئ هامة، هي    اً  األطفال، استناد 
          يتمكن األطفال املعنيون من احلصول على تعليم مهين يـتم بعـده إدمـاجهم يف اجملتمـع؛                

 فـرص   هتيئة تعزيز   ‘٣‘مكافحة االجتار بالنساء واألطفال؛      التعاون مع اجملتمع املدين يف       ‘٢‘
  .العمل املناسبة لألطفال وكفالة سالمتهم املهنية

 ؛١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول١٥وصدقت مملكة كمبوديا على اتفاقية حقوق الطفل يف   -٩٠
.  سـنة  ١٨لألطفال بأهنم األفراد الذين تقل أعمـارهم عـن          اً  ووضعت عقب ذلك تعريف   

اً  عام١٨ من القانون اجلنائي على أن السن احملددة ملواجهة التهم اجلنائية هي     ٣٨املادة   وتنص
من خالل آليات التعلـيم واحلمايـة       اً  جنائي  ويعاقب القاصر الذي يرتكب فعالً    . فما فوقها 

  ). ٣٩املادة (والدعم فقط 
كز على  ، وهو ير  ٢٠٠٦وقد أعدت مملكة كمبوديا قانون قضاء األحداث منذ عام            -٩١

جنوح األحداث وتعيني خرباء للعمل من أجل األطفال ووضع إجراءات قانونية غري منفـرة              
. لألطفال، وإلغاء األحكام القضائية بالسجن ضد األطفال يف مجيع اإلجـراءات القـضائية            

وشرعت وزارة الشؤون االجتماعية واحملاربني القدماء وإعادة التأهيل واجمللس الوطين للطفل           
  .ة قانون حلماية الطفل، وأنشئ لذلك الغرض فريق عامل معين هبذه املسألةيف صياغ

أولويـات   ٢٠١٣-٢٠٠٩ية الوطنيـة للتنميـة للفتـرة        ستراتيجوحتدد اخلطة اال    -٩٢
ومن أجل تعزيز نوعية التعليم، حققت حكومـة مملكـة          . السياسات اهلامة املتعلقة باألطفال   

 من خالل   "توفري التعليم للجميع  " خطة وطنية بشأن     يف حتسني تنفيذ  اً  ملموساً  كمبوديا جناح 
وأنـشئت  .  سنوات٩تعزيز تكافؤ فرص احلصول على التعليم األساسي جلميع األطفال حىت      

وستواصل حكومة  . مدارس ثانوية جلميع اجملتمعات احمللية والسانغكات يف خمتلف أحناء البلد         
وفري الفرص املتكافئـة جلميـع األطفـال        ية من خالل ت   ستراتيج كمبوديا تنفيذ اخلطة اال    مملكة

والشباب يف احلصول على التعليم األساسي بنوعيه الرمسي وغري الرمسي، دون متييز على أساس              
 العرق أو اللون أو نوع اجلنس أو اللغة أو الدين أو املعتقد أو االنتمـاء الـسياسي أو املولـد                   
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 اهتمام حكومة مملكة كمبوديـا      وفيما يتعلق بقطاع الصحة، ينصب    . املركز االجتماعي  أو
ـ    . على تعزيز رفاه الشعب، وخباصة للفقراء والنساء واألطفال        اً وتعمل السلطات املعنية حالي

ية للصحة، من أجل حتسني نوعية اخلـدمات الـصحية،          ستراتيجعلى تسريع تنفيذ اخلطة اال    
  .طفالخباصة يف جماالت الصحة اإلجنابية وصحة األم واخلدمات الصحية للرضع واأل

  بعض التقدم على الطريق  -حاء  
ـ      ٢٠٠٩على الرغم من األزمة املالية يف عام          -٩٣ اً ، استعاد اقتصاد كمبوديا عافيته حمقق

وتشري توقعـات   . ٢٠١١ يف املائة يف عام      ٦,١ و ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٦معدل منو بنسبة    
 يف  ٧ و  يف املائـة   ٦,٢احلكومة ومصادر أخرى إىل أنه يقدر استمرار معدالت النمو بنسبة           

وعلى هذا النحو تكون كمبوديا على الطريـق        .  على التوايل  ٢٠١٣ و ٢٠١٢املائة يف عامي    
وقد شهدت كمبوديـا    . ٢٠١٥الصحيح لتحقيق بعض األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام         

تحتيـة  يف املؤشرات االجتماعية بعد عقد من االستثمارات الكبرية يف البنيات ال          اً  سريعاً  حتسن
 غايـات لألهـداف   ٨ من أصـل  ٥وقد حققت كمبوديا بالفعل  . االجتماعية واالقتصادية 

، يف جماالت تعزيـز املـساواة بـني         ٢٠١٥اإلمنائية لأللفية قبل املوعد النهائي احملدد له عام         
اجلنسني ومتكني املرأة واحلد من وفيات األطفال وحتسني صحة األمهات ومكافحة فـريوس             

اإليدز واملالريا وغريمها من األمراض، وتطوير شراكة عاملية من أجـل           /لبشريةنقص املناعة ا  
 سـنوات   ٩جتاه حتقيق هدف توفري التعليم األساسـي ملـدة          اً  وحترز كمبوديا تقدم  . التنمية

  .للجميع وهدف خفض الفقر حسبما هو مقرر

  التحديات  -ثالثاً  
 املالية على الصعيد العاملي يهدد      ال يزال عدم اليقني الذي يكتنف االقتصاد والشؤون         -٩٤

إىل أن اقتصاد كمبوديا يعتمد على األسواق اخلارجية كمـا أن       اً  النمو االقتصادي للبلد، نظر   
وعالوة على ذلك، وعلى الرغم من أن كمبوديا قـد          . إمكاناهتا االقتصادية ال تزال حمدودة    

ة، ال يزال معدل الفقـر يف  وحدت من الفقر على مدى السنوات املاضي    اً  اقتصادياً  حققت منو 
 وال تزال النتائج اليت حتققت حىت اآلن يف جمال سد الفجوة بني األغنياء .اًاملناطق الريفية مرتفع

  .والفقراء وبني املناطق احلضرية والريفية حمدودة
وما زال توفري اخلدمات العامة وخدمات العدالة دون مستوى اكتساب ثقة اجلمهور              -٩٥

غطي اإلطار القانوين مجيع اجلوانب بأكملها، ومل تبلـغ معـارف وقـدرات             وال ي . الكاملة
  .سلطات إنفاذ القانون املستوى الذي هتدف إليه حكومة اململكة بعد

ومل تتحسن بعد أوجه عدم اتساق املعلومات يف قاعدة البيانات املتعلقة باألراضـي،           -٩٦
 اضي احلكومية، والتعديات على األراضي    بينما ال يزال عدم تسجيل قطع األراضي، مبا فيها األر         
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ـ              اً اململوكة للدولة، من التحديات القائمة؛ وال يزال حل منازعات األراضي يـستغرق وقت
؛ كما ال تزال املواد واملوارد البشرية الالزمة لدعم برنامج منح سندات ملكية األراضي              طويالً
زعات األراضي، وتـوفري املـواد      وال تزال مسائل تيسري اجلوانب املؤسسية حلل منا       . حمدودة

واملوارد البشرية الالزمة لقياس األراضي، جبانب توفري لـوازم إزالـة األلغـام، علـى رأس      
  .األولويات يف جدول أعمال احلكومة اجلاري

وستتواصل حتسينات تنمية املوارد البشرية ذات النوعية اجليدة وتنمية القدرة علـى              -٩٧
 االجتماعية واالقتصادية، اليت هي مفتاح احلفاظ على النمـو          االستجابة الحتياجات التنمية  

االقتصادي وكفالة القدرة التنافسية لكمبوديا، يف الوقت الراهن ويف األجل الطويـل، مـع              
  .استمرار بقائها ضمن أولويات والية احلكومة املقبلة

عمـل؛  وال يزال حتسني نوعية التعليم غري مالئم لالستجابة الحتياجـات سـوق ال      -٩٨
تزال مسائل تطوير املهارات املهنية للشباب من أجل توسيع فرص عمالتهم، واستكشاف             وال

قلق  عن بناء املوارد البشرية املستقبلية، من مصادر        اإلمكانات الكاملة ملواطين كمبوديا، فضالً    
 قابـل   غرياً  وعلى وجه التحديد، ال يزال تعزيز السالمة املهنية للعمال الفقراء أمر           .احلكومة

  .للتحقيق بالكامل
وما زال توسيع نطاق اخلدمات الصحية وكفالة فرض رسوم مناسبة عليهـا مـن                -٩٩

املسائل الرئيسية املثرية للقلق، اليت ستواصل احلكومة التصدي هلا من أجـل تعزيـز قـدرة                
  .شبكات األمان االجتماعي وحتسينها، ضمن أشياء أخرى

  االستراتيجيات املستقبلية  -رابعاً  
ية الرباعيـة األركـان     ستراتيجأدخلت حكومة مملكة كمبوديا املرحلة الثالثة من اال         -١٠٠

خالل فترة واليتها اخلامسة، من أجل تنفيذ إصالحات متعمقة وفعالة ومثمرة ومنـصفة يف              
ية الوطنية املذكورة أعاله،    ستراتيجإىل اال اً   واستناد اً،وتواصل احلكومة حالي  . مجيع القطاعات 

علـى تعزيـز    اً  وتعمل أيـض   .سس سيادة القانون وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها      ترسيخ أ 
اإلجنازات، اليت حتققت عرب السالم واالستقرار السياسي واألمين واستتباب النظام االجتماعي، 

  .والتوسع فيها، وعلى حتسني مستويات معيشة الشعب ورفاهه
رسيخ أسس سيادة القـانون، وتوطيـد       وستنفذ احلكومة تدابري عملية من أجل زيادة ت         -١٠١

أركان نظام الدميقراطية التعددية وعملياهتا واحترام حرية التعبري والكرامة اإلنسانية، وسيقود هـذا             
  .بدوره إىل تعزيز البيئة السياسية واألمنية، مما يؤدي إىل حتقيق التنمية املستدامة يف األجل الطويل

ا بالتنفيذ الفعال لسياسات اهلجرة، باإلضافة إىل       وتعرب حكومة اململكة عن التزامه      -١٠٢
ـ              صاحل السياسة املناهضة جلميع أشكال التمييز، مع احلفاظ يف الوقت نفسه على السيادة وامل

  . والوئام يف اجملتمعهالوطنية ومسعة البلد وكرامت
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وتواصل احلكومة تنفيذ إصالحات متعمقة يف النظام القانوين والقضائي، عن طريق             -١٠٣
بناء قـدرات   اً  وستعزز أيض . تصميم إطار قانوين حمّسن وفعال وقابل لالستدامة وأهل للثقة        

احملاكم واستقالهلا وحيادها، وهي أشياء ضرورية من أجل ترسيخ أسس سـيادة القـانون،              
  .والفصل بني السلطات، واحترام احلقوق الفردية، وحتقيق العدالة

يما يتعلق مبكافحة الفساد، من خالل تعزيـز        وسُتدخل احلكومة إجراءات منهجية ف      -١٠٤
إنفاذ القانون عن طريق التثقيف واملساءلة وبناء القدرات املؤسـسية، بـدعم ومـشاركة              

وتواصل حكومة اململكة تنفيذ سياسة فعالة ملكافحة الفـساد مـن           . العام واخلاص  القطاعني
مهور هبـذا القـانون،     خالل املؤسسات واألدوات القانونية األخرى، بغرض تعزيز وعي اجل        

وخباصة على الصعيد الوزاري ويف مؤسسات الدولة األخرى، هبدف صون وتعزيز الـشفافية    
  .يف أوساط املسؤولني احلكوميني

وستواصل احلكومة السعي إىل حتقيق العدالة ملواطين كمبوديا مـن خـالل دعمهـا                -١٠٥
لقيادات البارزة للخمري احلمر، الـيت      االستثنائية يف احملاكم الكمبودية، بغرض حماكمة ا       للدوائر

  .تتحمل القدر األكرب من املسؤولية عن اجلرائم املرتكبة خالل فترة حكم كمبوتشيا الدميقراطية
وستنفذ حكومة مملكة كمبوديا إصالحات فعالة ومتعمقة يف جمال إدارة األراضـي،           -١٠٦

لألهداف الوطنيـة   اً  ا، حتقيق من خالل التركيز على تنظيم وإدارة استخدام األراضي وتوزيعه        
املتمثلة يف احلد من الفقر وكفالة األمن الغذائي ومحاية البيئة واملوارد الطبيعية، وسـتراعي يف               

وهـي  . ملبادئ السوق احلـرة   اً  ذلك االتساق مع عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية وفق       
ل، على أسـاس القـوانني      ملتزمة حبل منازعات األراضي بشكل أكثر فعالية وعلى حنو عاد         

. واألنظمة القائمة، وباستخدام آليات داخل وخارج النظام القـضائي علـى حـد سـواء              
يتعلق بتحقيق األهداف يف األجل الطويل، سـتعجل احلكومـة مبـنح االمتيـازات               وفيما

 مستخدمة يف ذلك األراضي املستردة من       اً،االجتماعية املتصلة باألراضي ملن ال ميلكون أرض      
، ١كات غري النشطة وما تبقى من األراضي اململوكة للدولة، يف إطار التوجيـه رقـم                الشر

واحلكومة مستمرة يف تأجيـل برنـامج مـنح         . واألراضي املتحصل عليها بعد إزالة األلغام     
االمتيازات االقتصادية لألراضي وتأجري األراضي بعقود دائمة، من أجل حتسني إدارة تلـك             

  . والعقودللقواننياً األراضي وفق
 من خالل زيادة فرص احلصول      "توفري التعليم للجميع  "تعزيز مبدأ    وتواصل احلكومة   -١٠٧

على اخلدمات التعليمية املنصفة جلميع األطفال والشباب الكمبوديني، يف نظـامي التعلـيم             
  .اًالرمسي وغري الرمسي مع

ة وحتسني سـبل    وتواصل حكومة مملكة كمبوديا تنفيذ سياسات الشؤون االجتماعي         -١٠٨
وتواصل تطوير االقتصاد االجتماعي من أجـل       . عيش السكان من خالل ترقية نوعية احلياة      

إجياد فرص العمل وتوفري العمالة وإدرار الدخل للسكان، ولزيادة أجور موظفي اخلدمة املدنية           
 امليزانية  والعمال وأفراد القوات املسلحة، مبا يتماشى مع وترية النمو االقتصادي وتوافر موارد           
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وتواصل حكومة مملكة كمبوديا تعزيز نظام الضمان االجتماعي من أجـل تـوفري             . الوطنية
وتعزيز دور املرأة واحملاربني القدماء وموظفي اخلدمة املدنية السابقني          الدعم للفئات الضعيفة،  

 املتميزين، وحتسني أوضاعهم االجتماعية، ومحاية حقوق األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقـة         
  .وتعزيزها، عالوة على إجياد نظام رعاية اجتماعية للمتقاعدين

وتواصل حكومة اململكة تعزيز رفاه الشعب من خالل األخذ بسياسات حمددة تتعلق              -١٠٩
  . بدعم تنمية قطاع الصحة

تنفيذ سياسة املساواة بني اجلنسني من خالل تعميم املنظـور        اً  أيض وتواصل احلكومة   -١١٠
ع القطاعات والربامج، ورفع كفاءة اخلدمات االجتماعية، وحتقيـق العدالـة        اجلنساين يف مجي  

للضحايا الذين تضرروا من العنف اجلنساين، وإتاحة الفرص للطالبات ملواصلة تعليمهن حىت            
املرحلة اجلامعية ومرحلة الدراسات العليا، إىل جانب توفري مقومات الصحة الفعالة واألغذية            

ن بني قدرة املرأة يف القطاعني العام واخلاص، كي تـسهم يف توطيـد              اجليدة، وحتقيق التواز  
  .دعائم احلكم الرشيد على مجيع املستويات

وتصون حكومة مملكة كمبوديا وتساند الثقافات الوطنية، وتواصل تنظيم األنـشطة           -١١١
وتساهم الثقافية يف مجيع امليادين وعلى مجيع املستويات، كما تشجع إنتاج األفالم اجلديدة،             

  .يف رفع درجة الوعي بشأن املنتجات الثقافية املتنوعة لثقافة اخلمري
وحتترم احلكومة احلق يف حرية مجيع املعتقدات الدينية، وتـروج للديانـة البوذيـة                -١١٢

ويف الوقت نفسه، تصون احلكومة االسـتقرار الـسياسي والنظـام           . باعتبارها دين الدولة  
شكال التمييز الناشئة عن التصنيف االجتماعي بناء علـى         االجتماعي من خالل منع مجيع أ     

  .املعتقدات واألديان املختلفة
وتؤمن مملكة كمبوديا بأن مجيع البلدان الصديقة والشركاء يف التنميـة واجلهـات               -١١٣

املعنية األخرى يف مجيع أحناء العامل، ستساعد يف توفري اخلربات اجليدة والدراية التقنية ململكة              
ا، من أجل مواصلة تعزيز قدرات مجيع املواطنني الكمبوديني، ولتحسني حالة حقوق            كمبودي

اإلنسان، واالنضمام من مث إىل اجلهود العاملية الرامية إىل دفع عجلة القضية املشتركة املتمثلـة     
  .يف حتقيق السالم وكفالة حقوق اإلنسان ونشر الدميقراطية وحتقيق التقدم االجتماعي
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  املرفق
  )١٩٩٣( مملكة كمبوديا دستور •
  )١٩٩٢(العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  •
  )١٩٩٢(العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  •
  )١٩٩١(االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري  •
  )١٩٩٢(االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب  •
  )١٩٩٢(لدولية حلقوق الطفل االتفاقية ا •
  )٢٠٠٣(االتفاقية الدولية ملكافحة الفساد  •
  )٢٠٠٦(االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  •
الربوتوكوالن االختياريان امللحقان باتفاقية حقوق الطفل بشأن االشتراك يف بيـع            •

  )٢٠٠٢(األطفال واستغالل األطفال يف البغاء 
  )٢٠٠٦(ان امللحقان باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الربوتوكوالن االختياري •
  )٢٠٠٧(الربوتوكوالن االختياريان امللحقان باتفاقية مناهضة التعذيب  •
الربوتوكوالن االختياريان امللحقان باالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال     •

  )٢٠١٠(التمييز ضد املرأة 
  ١٩٩٣اتفاقات باريس للسالم لعام  •
  )١٩٨٩(لزواج واألسرة قانون ا •
  )١٩٩٢(القانون اجلنائي املؤقت  •
  )١٩٩٤(القانون األساسي العام ملوظفي اخلدمة املدنية يف مملكة كمبوديا  •
  )١٩٩٤(قانون تنظيم جملس الوزراء وعمله  •
  )١٩٩٥(قانون نظام الصحافة  •
  )١٩٩٦(قانون اجلنسية  •
  )١٩٩٧(قانون العمل  •
  )١٩٩٧(قانون األحزاب السياسية  •
  )٢٠٠١(ون األراضي قان •
  )٢٠٠٢( السانغكات -قانون انتخابات اجملتمعات احمللية  •
  )٢٠٠٢(قانون الضمان االجتماعي لألشخاص اخلاضعني ألحكام قانون العمل  •
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  )٢٠٠٦(القانون األساسي للربملانيني  •
  )٢٠٠٧(قانون التعليم  •
  )٢٠٠٨(قانون املتعلق باالجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي  •
  )٢٠١٠(فحة الفساد قانون مكا •
  )٢٠١٠(قانون نزع امللكية للصاحل العام  •
  )٢٠٠٦(مدونة اإلجراءات املدنية  •
  )٢٠٠٧(مدونة اإلجراءات اجلنائية  •
  )٢٠٠٧(القانون املدين  •
  )٢٠٠٩(القانون اجلنائي  •
ية الرباعية األركان حلكومة مملكة كمبوديا يف فتـرة         ستراتيجاملرحلة الثالثة من اال    •

  ة للجمعية الوطنيةالوالية اخلامس
  سياسة حكومة مملكة كمبوديا يف فترة دورة االنعقاد اخلامسة للجمعية الوطنية •
   بشأن إنشاء اللجنة الكمبودية حلقوق اإلنسانNS/RD/0100/008املرسوم امللكي رقم  •
 ٥ و ٢ بشأن التعديل الذي أدخل على الفقرتني        NS/RD/0209املرسوم امللكي رقم     •

، بشأن  ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٣ املؤرخ   NS/RD/0100/008قم  من املرسوم امللكي ر   
  )٢٠٠٢(إنشاء اللجنة الكمبودية حلقوق اإلنسان 

بشأن الرمسيات املتعلقة بتنفيذ اإلذن لألجانب غـري         S.E 36املرسوم الفرعي رقم     •
   )١٩٩٩(املهاجرين بالوصول إىل مملكة كمبوديا والبقاء فيها 

  )٢٠٠٧(ارة األراضي اململوكة للدولة  بشأن إد١١٨املرسوم الفرعي رقم  •
  )٢٠٠٧( بشأن الصندوق الوطين للضمان االجتماعي S.Eاملرسوم الفرعي رقم  •
  ) ٢٠٠٦(بشأن سياسة اإلقامة يف املراكز التابعة للدولة  S.E 119املرسوم الفرعي رقم  •
  )٢٠٠٩( بشأن إنشاء اآللية الوطنية ملنع التعذيب S.E 112املرسوم الفرعي رقم  •
 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لإلشراف على مناهـضة         S.E 162ملرسوم الفرعي رقم    ا •

  )٢٠٠٩(االجتار بالبشر وهتريبهم واستغالهلم 
  )٢٠٠٠( بشأن اإلحصاءات احليوية S.E 103املرسوم الفرعي رقم  •
  )١٩٩٨( بشأن إدارة السجون P 217رقم ) Prakas(النظام القانوين  •
  )٢٠٠٧( األراضي اململوكة للدولة بصفة غري مشروعة  املتعلق بشغل٢التعميم رقم  •
 املتعلق بتسويات تشييد املباين املؤقتة يف األراضي اململوكة للدولـة           ٢التعميم رقم    •

)٢٠١٠( 
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Notes 

 1 The Royal Government continues to strengthen cooperation for the development of Cambodia 
Forum”  in particular under the Private Sector Forum” mechanisms, taking into consideration of the 
possibility to transform these forums into “Cambodian Development Forum” which is a mechanism 
for the Royal Government and all development partners (including partners, private sector and NGOs 
as well as various stakeholders, both public and private sectors), to take part in the discussion on all 
relevant issues related to economic, social and cultural development  and enhanced capacity of 
institutions and effectiveness of work that contribute to the human resources development on of 
relevant fields of human rights. The RGC has stepped in new stage regarding with centralization and 
decentralization that encouraging the active involvement of local people and creating an opportunity 
for sub-national development, which is responding to the need of the local people, and this also allow 
the local people to have a chance to select their representatives in their Commune/Sangkat Council. 

 2 The campaign ended on 20 June 2013 when it was close to the election, and it will resume after the 
election until the plan is achieved – to measure and provide land title on the total land area of almost 2 
million hectares for nearly 500,000 households. For land registration within the general framework to 
date, systematic land registration has achieved the distribution of approximately 2.2 million titles and 
600,000 titles of non-systematic registration. 

 3 During the third legislature of the National Assembly, the RCG has achieved the following legislation 
process:  140 laws (including 3 major codes: namely the Code of Criminal Procedure, Code of Civil 
Procedure and Civil Code) have been adopted. 

 4 It has instructed for the penalty to be implemented in accordance with the Press Law as provided for 
in Article 306 which states that “the defamation committed by means of media is subject to the 
provisions of the Press Law.” Article 308 states that “the insult committed by means of media is 
subjected to the provisions of the Press Law.” Article 497 states that “the offense stated in this section 
committed by means of media shall fall under the provision of the Press Law.” National security and 
political stability, insult affecting the rights of others are prohibited by the Constitution and the Press 
Law. 

 5 Amongst TV stations and 58 sub-stations, only 8 stations produce broadcast programs by the civil 
servants of the Ministry of Information. The rest of the stations are private and their broadcast 
programs are entirely managed and produced by their respective private companies, (more than 100 
private cable TV stations that could capture more than 100 channels from foreign broadcast). 

 6 The Royal Government of Cambodia has given high attention to the process of continued 
strengthening of cooperation between the Government and civil society based on the principle of rule 
of law and democracy, by ensuring rights and freedom and human dignity, social order and respect of 
the law. Civil society continues to play an important role as an effective partner of the Royal 
Government in the nation building process over the years ahead. 

 7 Likewise the Constitutional Council has reviewed it and declared consistency of the Law in 
conformity with the Constitution through the Decision No. 110/003/2010 KBT.C dated 01 April 
2010. The Law was promulgated by the Royal Kram No. NS/RKM/0410/004 dated 17 April 2010. 

 8 Article 32 of the Law extracted 40 articles from the Criminal Code which was promulgated by the 
Royal Kram NS/RKM/1190/022 dated 30 November 2009. 

 9 The Corruption offenses shall be punished according to the level of each offense, which ranges from 
7 day to 15 years of imprisonment and may be subject to monetary fine from 100.000 Riels to 500 
million Riels. Corruption did not relate offense, though committed by persons of any rank, does not 
take into consideration of the sum, nor does it hold any exemption. 

 10 Should they fail to fulfill their obligation to declare their asset and liability, they are subject to penalty 
according Article 38 of the Anti-Corruption Law with the imprisonment ranging between 1 month to 
one year and monetary fine between 100.000 Riels to 2 million Riels. 

 11 During the rare Press Conference at the Peace Palace Building in the morning of 22 July on the 
Border Issue of Cambodia and Thailand, Samdech Hun Sen raised the term “interference”; and asked 
who the real interferer was. He continued that those who spoke about the “interference” were actually 
the interferers (in the ECCC). 

 12 In fact the Ministry of Interior and the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation have 
initially drafted the Law on Associations and Non-Governmental Organizations and put this drafted 
law in broad consultative forums attended by the representatives of foreign embassies, ministries and 
concerned institutions, and representatives from associations and non-governmental organizations. 
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 13 Convicts whose age is under 18 years old should be separated from adult prisoners. The Provisions of 
the Legal Procedure No. 3 and Prakas No. 217 regarding the gender issue are properly implemented 
by the General Department of Prisons. To improve the condition of correction and detention system, 
the RGC has supported to build a new prison with an area of about 800 hectares in Pursat province. 
This new prison has agricultural programs which provide best result as a model for all correctional 
centers to implement rehabilitation programs via education and vocational training. 

 14 In an effort to eliminate the discrimination against women, the RGC removed all legal provisions of 
any Codes that are of discrimination nature being incompatible with the Constitution and through the 
issuance of the Prakas of the Constitutional Council. 

       


